
 
 
 

     (َِّ) 
 كليٌة الشريعة 
 قسم الفقو 

  

 
 

  خ ـريـحـجـر انـىاهـجـان
 )طــيــوسـرح الــيف ش(

 

أمحد بن دمحم بن أيب احلزم مكي بن ايسٌن أتليف: جنم الدين أبو العباس
 ىـ(ٕٚٚ)ت  ادلصري الشافعي ادلخزومي القرشي القمويل

 

 تاب احليضـمن بداية ك
 إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة 

 

 اوحتقيقً  ةً دراس
 

 العادلية )ادلاجستًن( على درجة   للحصول   ةرسالة علمية مقدم
 

 البإعداد الطَّ

 انــر بن سلطـيـزب
 (ٖٜٖٕٙ٘ٛ٘ٛالرقم اجلامعي )

 

 إشراف فضيلة األستاذ الدكتور

 بن ىبلؿ مريزيق العمرم عواض
 

ىـٓٗٗٔ-ٜٖٗٔالعام اجلامعّي  



 مستخلص الرسالة
ىذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاٞنية )اٞناجستًن( ُب اٛنامعة اإلسبلمية، 

البحرية يف شرح اجلواىر كىي بعنواف ) -قسم الفقو -ابٞندينة اٞننورة، كلية الشريعة
، أتليف القاضي ٤نم الدين أيب العباس أ٘ند بن دمحم القمورل اٞنصرم الوسيط(

ىػ(، من بداية كتاب اٜنيض إذل هناية الباب الرابع ُب كيفية ِٕٕالشافعي)ت
 الصبلة، دراسةن كٓنقيقنا.

كقد اعتمدتي ُب ٓنقيق ىذا الكتاب على نسخة فريدة ال مقابل ٟنا، كىي 
 متحف طوبقبوسرام، إسطنبوؿ، تركيا.نسخة مكتبة 

اجلواىر كقد هنج اٞنؤلف ٤نم الدين أبو العباس أ٘ند القمورل ُب كتابو )
( مسلك البسط كاالختصار ُب نقلو من كتب اٞنذىب الشافعي اٞنعتمدة، البحرية

فجاء كتابو حافبلن بذكر ركاايت اٞنذىب الشافعي كأكجو أصحاب الوجوه )أصحاب 
 ف الراجح ُب كثًن منها.الرتجيح( مع بيا

كتكمن أ٨نية ىذا الكتاب أبنو اختصار شامل كجامع للبحر احمليط ُب شرح 
الوسيط لئلماـ الغزارل، سهل العبارة، حسن الصياغة، مرصع ابألدلة اٞنختصرة 

 السهلة من الوحيٌن.
 : قسمٌنكقد استدعت طريقة التحقيق أف تقسم الرسالة إذل 

 ، كيشمل على مبحثٌن رئيسٌن ٓنتهما مطالب: قسم الدراسةالقسم األول
 اٞنبحث األكؿ: دراسة اٞنؤلف.

 اٞنبحث الثاشل: التعريف ابلكتاب.
: قسم التحقيق، كىو نص اٞنخطوط احملقق، كيليو ثبت اٞنصادر القسم الثاين

 كاٞنراجع كالفهارس الفنية.
أربعة كمشل التحقيق كتاب اٜنيض كفيو ستة أبواب، ككتاب كالصبلة كفيو 

 أبواب.
 كقد سلكت ُب ٓنقيق ىذا الكتاب كفق اٞننهج اٞنعتمد من عمادة الدراسات العليا.



 ادلقديخ
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

 مقدمة:

إف اٜنمد هلل، ٥نمده، كنستعينو، كنستهديو، كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر 
أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كمن سيئات  أنفسنا،

  .عبده كرسولو اكأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف ١نمدن 

ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ُّ 
(ُ)  . 

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
 .  (ِ)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
 .(ّ) َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

  

 أما بعد:
من أعظم القرب كأجل  اكتعليمن  االعلم الشرعي كاالنشغاؿ بو تعلمن  فإف  

، كأعبلىا مرتبة، كقد جاءت نصوص الكتاب  الطاعات، كىو من أشرؼ العلـو
  كالسنة آمرةن بطلبو كحاثةن عليو، كمبينةن فضل من انشغل بو، فمن ذلك قولو تعاذل:

 هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهُّ 

َّمث
 حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّ  كقولو تعاذل:، (ْ)

 َّهل مل خل

يفقهو ُب  امن يرد هللا بو خًنن »: -ملسو هيلع هللا ىلص-لسنة قولو كمن ا، (ٓ)

                              
 .َُِسورة آؿ عمراف، اآلية:  (ُ)
 .ُسورة النساء، اآلية:  (ِ)
 .ُٕ-َٕسورة األحزاب، اآلية: (ّ)
 .ُُسورة اجملادلة، اآلية: (ْ)
 .ٗسورة الزمر، اآلية:  (ٓ)
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 ايلتمس فيو علمنا سه ل هللا لو بو طريقن  اطريقن من سلك : »-ملسو هيلع هللا ىلص-، كقولو (ُ)«الدين
 ، كالنصوص ُب ىذا الشأف معلومةه مشهورة.(ِ)«إذل اٛننة

كبتعلم العلم الشرعي كالعمل بو ٪نصل فبلح اإلنساف، كىو الغاية من خلق 
اٝنلق، كعلم الفقو أرقى العلـو منزلة، كأسناىا منقبة، كأعظمها فائدة، كيدؿ على 

اللهم فقهو ُب » -رضي هللا عنهما-عظم فضلو دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس 
صلى هللا -منذ عهد النيب  اكحديثن  ا، كقد اشتغل هبذا العلم العلماء قد٬نن (ّ)«الدين

من الصحابة، كالتابعٌن كمن بعدىم، كبذلوا فيو قصارل جهدىم  -عليو كسلم
ا العلم كألفوا فيو، ذ، كإفتاءن، كقضاءن إذل أف جاء من بعدىم فدكنوا ىا، كتعليمن اتعلمن 

، كاٞننثور كتكونت اٞنذاىب  فمنو اٞننت، كالشرح، كاٞنختصر، كاٞنطوؿ، كاٞننظـو
، كقد توارثها اٞنسلموف اكأتليفن  ااألربعة، كقويت كظهر ٟنا أتباع اىتموا هبا تصنيفن 

كذلك ّنا حل -بعد جيل، لكن الكثًن من تراث الفقو اإلسبلمي مفقود  جيبلن 
ذل ٓنقيق، كإخراج، أك ٢نطوط ُناجة إ -ابألمة اإلسبلمية من ١نن كحركب كغًنىا

 كنشر لتزكد هبا اٞنكتبات؛ فيستفيد منها الباحثوف كاحملققوف كطبلب العلم.

كمن آالء هللا عز كجل أف يسر لبعض زمبلئي الطبلب من قسم الفقو العثور 
كتاب م نفيس ُب علم الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي كىو على ٢نطوط قيًٌ 

القمورل  أ٘ند بن دمحملنجم الدين أيب العباس  اجلواىر البحرية )جواىر البحر(
ىػ، كىو اختصار لكتاب البحر احمليط شرح الوسيط للمؤلف نفسو، الذم ِٕٕت

 أكثره مفقود.
 

                              
، كتاب العلم، ابب: من يرد هللا بو خًننا ُٕ، رقم: ّٗ/ُأخرجو البخارم ُب صحيحو: ) (ُ)

 .-رضي هللا عنهما-يفقهو ُب الدين(، من ركاية حديث معاكية بن أيب سفياف
، ابب فضل طلب العلم(، ِْٔٔ، رقم: ّٖٔ-ّٖٓ/ْأخرجو الرتمذم ُب جامعو: ) (ِ)

 قاؿ الرتمذم: "ىذا حديث حسن".
، كتاب الفضائل، ابب: كضع اٞناء ُّْ، رقم: ّٓ/ُالبخارم ُب صحيحو: ) أخرجو (ّ)

 عند اٝنبلء(.
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ا الكتاب كأصلو من قيمة علمية كبًنة؛ استشرت أىل العلم ذكٞنا كاف ٟن
 كالتخصص؛ فأشاركا علي َندارتو للتحقيق، ليكوف موضوع رساليت ضمن مشركع
لنيل درجة العاٞنية )اٞناجستًن(، أسأؿ هللا عز كجل التوفيق كالسداد إنو كرل ذلك 

 كالقادر عليو.
 

 أسباب اختيار ادلخطوط وأمهيتو العلمية:
 ى أسباب اختيار اٞنخطوط، كأ٨نيتو العلمية ُب النقاط التالية:تتجل  
ينبغػي أف يػ ز . كونو من الرتاث العلمػي اإلسػبلمي ُب الفقػو الشػافعي الػذم ُ

 ٞنن لو صلة هبذا الفن من مفت كقاض كطالب علم.
. أنو اختصار شامل، كجػامع للبحػر احملػيط ُب شػرح الوسػيط لئلمػاـ الغػزارل، ِ

سهل العبارة، حسن الصياغة، كال ٔنفى أ٨نيػة البحػر كالوسػيط ُب اٞنػذىب الشػافعي، 
 يقصد البحر احمليط. (ُ)ُب اٞنذىب أكثر مسائل منو" قاؿ األسنوم: "ال أعلم كتاابن 

. كػػوف أغلػػب أجػػزاء األصػػل الػػذم ىػػو البحػػر احملػػيط مفقػػودة، كال يوجػػد منػػو ّ
 إال أجزاء قليلة متفرقة.

 .. إيراد أقواؿ فقهاء اٞنذىب الشافعي، كالنقل عن بقية اٞنذاىب أحيانن ْ
 . جبللة قدر اٞنؤلف كسعة علمو كاطبلعو ُب اٞنذىب الشافعي.ٓ

 عنو العلماء:كىذه نبذة ٣نا قاؿ 
قاؿ القاضي ابن شهبة: " أ٘ند بن دمحم بن مكي بػن ايسػٌن القرشػي اٞنخزكمػي 
الشػػيا العبلمػػة ٤نػػم الػػدين أبػػو العبػػاس القمػػورل اٞنصػػرم، اشػػتغل إذل أف بػػرع، كدرس، 
كأفػ،، كصػنف، ككرل قضػاء قػوص، ٍب إٙنػيم، ٍب أسػيوط، كاٞننيػة، كالشػرقية، كالغربيػػة، 

اىرة، كحسػػػػػبة مصػػػػػر مػػػػػع الوجػػػػػو القبلػػػػػي، كدرس ابلفخريػػػػػة ٍب كرل نيابػػػػػة اٜنكػػػػػم ابلقػػػػػ
مطػػػوال، أقػػػرب تنػػػاكال مػػػن اٞنطلػػػب،  اابلقػػػاىرة، كالفائزيػػػة ّنصػػػر، كشػػػرح الوسػػػيط شػػػرحن 

كأكثر فركعا، كإف كاف كثًن االستمداد منو، قاؿ األسنوم: ال أعلم كتػااب ُب اٞنػذىب 
أحكامػػو خاصػػة،  أكثػػر مسػػائل منػػو، كٚنػػاه البحػػر احملػػيط ُب شػػرح الوسػػيط، ٍب ٝنػػص 

                              
 .ُٗٔ/ِانظر: طبقات الشافعية:  (ُ)
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كتلخػيص الركضػػة مػػن الرافعػػي، ٚنػػاه: جػواىر البحػػر، كشػػرح مقدمػػة ابػػن اٜناجػػب ُب 
النحو شرحا مطوال، كشرح األٚناء اٜنسىن ُب ٠نلد، ككمػل تفسػًن اإلمػاـ فخػر الػدين 
الػػرازم، قػػاؿ السػػبكي ُب الطبقػػات الكػػ ل: كػػاف مػػن الفقهػػاء اٞنشػػهورين، كالصػػلحاء 

كػػػػاف ال يفػػػػرت عػػػػن قػػػػوؿ ال إلػػػػو إال هللا، كدل يػػػػ ح يفػػػػيت، اٞنتػػػػورعٌن، ٪نكػػػػى أف لسػػػػانو  
كيدرس، كيصنف، كيكتب، ككاف الشيا صدر الدين ابن الوكيل يقػوؿ فيمػا نقػل لنػا 
عنو: ليس ّنصر أفقو من القمورل، كقاؿ الكماؿ جعفر األدفوم: قاؿ رل أربعٌن سػنة 

لتو ُب الفقو أحكم، ما كقع ُب حكم خطأ، كال مكتوب فيو خلل مين، ككاف مع جبل
عارفػػا ابلنحػػو كالتفسػػًن، مػػات ُب رجػػب سػػنة سػػبع بتقػػدصل السػػٌن كعشػػرين كسػػبعمائة 
عػن ٖنػػانٌن سػنة، كدفػػن ابلقرافػػة، كقمػوال قريػػة ابلػ  الغػػريب مػػن األعمػاؿ القوصػػية قريبػػة 

 .(ُ)من قوص 
. اعتمػػػػاد العلمػػػػاء علػػػػى ىػػػػذا اٞنصػػػػنف بػػػػنقلهم عنػػػػو كإحػػػػالتهم إليػػػػو، مػػػػنهم: ٕ

باه كالنظػػػػائر، كاٝنطيػػػػب الشػػػػربيين ُب اإلقنػػػػاع ُب حػػػػل ألفػػػػاظ أيب السػػػػيوطي ُب األشػػػػ
شجاع، ككرل الدين أبو زرعة العراقػي ُب طػرح التثريػب ُب شػرح التقريػب، كابػن حجػر 

 ُب اإليعاب، كغًنىم الكثًن.
 

 ترمجة ادلؤلف:
 .(ِ)اٚنو كنسبو: أ٘ند بن دمحم بن مكي أيب اٜنـز ابن ايسٌن

 .(ّ)كنيتو: أبو العباس
 .(ْ)لقبو: القاضي ٤نم الدين

                              
 .ّّْ-ِّّ/ِطبقات الشافعية:  (ُ)
، بغية ّٗٓ/ُ، الدرر الكامنة: ِِِ/ ُ، األعبلـ: ْٔ( انظر: الطالع السعيد: ص/ِ)

   َّ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: ْٕ/ٔ، شذرات الذىب: ّّٖ/ُالوعاة: 
، بغية ّٗٓ/ُ، الدرر الكامنة: ِِِ/ ُ، األعبلـ: ْٔ( انظر: الطالع السعيد: ص/ّ)

 .َّ/ٗالشافعية الك ل: ، طبقات ْٕ/ٔ، شذرات الذىب: ّّٖ/ُالوعاة: 
، بغية ّٗٓ/ُ، الدرر الكامنة: ِِِ/ ُ، األعبلـ: ْٔانظر: الطالع السعيد: ص/ (ْ)

 .َّ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: ْٕ/ٔ، شذرات الذىب: ّّٖ/ُالوعاة: 
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 .(ُ)نسبتو: القمورل )قرية ُب مصر(
 .(ِ)ىػ، كىو من فقهاء الشافعية، ذك معرفة كاسعة، كتصانيف كثًنةِٕٕكفاتو:

 

 توثيق نسبة ادلخطوط إىل ادلؤلف:
ابلرجػػػػوع إذل نسػػػػا اٞنخطػػػػوط، كإذل اٞنصػػػػػادر كاٞنراجػػػػع ذات الصػػػػلة يتبػػػػػٌن أف 
الكتػػاب: اٛنػػواىر البحريػػة )جػػواىر البحػػر( ٞنؤلفػػو أ٘نػػد بػػن دمحم القمػػورل، كبيػػاف ذلػػك 

 فيما يلي: 
تصريح اٞنؤلف ُب مقدمػة كتابػو بنسػبتو إذل نفسػو، حيػث قػاؿ ر٘نػو هللا مػا  -ُ

 .(ّ)نصو: "كٚنيتو اٛنواىر البحرية"
قاؿ الصفدم: "كشرح الوسيط ُب الفقو ُب ٠نلدات كثًنة كفيو نقوؿ غزيرة  -ِ

كمباحػػػػث مفيػػػػػدة، كٚنػػػػاه البحػػػػػر احملػػػػػيط، ٍب جػػػػرد نقولػػػػػو ُب ٠نلػػػػدات كٚنػػػػػاه جػػػػػواىر 
 .(ْ)البحر"

 .(ٓ)قاؿ ابن السبكي:" صاحب البحر احمليط، ككتاب جواىر البحر" -ّ
لركضػػة مػػن الرافعػػي، ٝنػػص أحكامػػو خاصػػة كتلخػػيص ا قػػاؿ اإلسػػنوم:" ٍب -ْ

 .(ٔ)ٚناه: جواىر البحر"
كصنف ُب الفقػو البحػر احملػيط شػرح بػو الوسػيط للغػزارل ُب قاؿ العبادم: " -ٓ

٥نػػػو مػػػن عشػػػرين ٠نلػػػدة، ٍب اختصػػػره ُب ٖنانيػػػة ٠نلػػػدات ِنطػػػو كٚنػػػاه: جػػػواىر البحػػػر 

                              
، طبقات ّّْ-ِّّ/ِ، طبقات الشافعيٌن: ِْٓ/ِ( انظر: طبقات الشافعية: ُ)

، ىدية ُُٓ/ُْ، البداية كالنهاية: ُٔ/ٖفيات: ، الواُب ابلو ِٖٔ/ُاٞنفسرين: 
 .َُٓ/ ُالعارفٌن: 

، الطالع السعيد: ّّْ-ِّّ/ِ، طبقات الشافعيٌن: ِْٓ/ِ( انظر: طبقات الشافعية: ِ)
 .ّٗٓ/ُ، الدرر الكامنة: ِِِ/ ُ، األعبلـ: ْٔص/

 /أ. ُ( اٛنواىر البحرية: ؿّ)
 .ُٔ/ٖالواُب ابلوفيات:  (ْ)
 .ُّ-َّ/ٗطبقات الشافعية الك ل:  (ٓ)
 .ُٗٔ/ِطبقات الشافعية:  (ٔ)
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 .(ُ)احمليط ُب شرح الوسيط"
ػػػػرىحى القمػػػػورل الوسػػػػيط ُب  -ٔ ٠نلػػػػدات ٚنػػػػاه: البحػػػػر قػػػػاؿ حػػػػاجي خليفػػػػة: "شى

 .(ِ)احمليط، ٍب ٝنصو كٚناه: جواىر البحر، كىو اٞنخطوط بٌن أيدينا"
قػػػاؿ الزركلػػػي: "كعػػػين ابلوسػػػيط ُب فقػػػو الشػػػافعية، فشػػػرحو كٚنػػػاه: البحػػػر  -ٕ

 .(ّ)احمليط، ٍب جرد نقولو كٚناه: جواىر البحر، ٠نلدات منو ُب األزىرية"
ح الوسػػيط للغػػزارل ُب ٥نػػو أربعػػٌن قػػاؿ عمػػر كىحالػػة: "البحػػر احملػػيط ُب شػػر  -ٖ

 .(ْ)٠نلدة، ٍب ٝنص أحكامو ُب كتاب ٚناه: جواىر البحر ُب فركع الفقو الشافعي"
 

 الدراسات السابقة:
زمبلئػي مػن طلبػة بػرنمج مػن  اثنػافكقد سبقين إذل التسجيل ُب ىػذا اٞنخطػوط 

 : اماجستًن الفقو ُب اٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة، ك٨ن
 مصطفى معاذ، من أكؿ الكتاب إذل هناية ابب اٞنسح على اٝنفٌن. -ُ
مهااتمػػػا كيلسػػػن، مػػػن الفصػػػل الثػػػاشل فيمػػػا ٩نػػػب االسػػػتنجاء منػػػو إذل هنايػػػة  -ِ

 ابب اٞنسح على اٝنفٌن.
 

  

                              
 .ُْٓ-ُّٓ/ّذيل طبقات الفقهاء الشافعيٌن:  (ُ)
 .ََِٖ/ِكشف الظنوف:   (ِ)
 .ِِِ/ُاألعبلـ للزركلي:  (ّ)
 .ِٗٗ-ِٖٗ/ُمعجم اٞنؤلفٌن:  (ْ)
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 خطة البحث:
 تشتمل اٝنطة على مقدمة، كقسمٌن، كفهارس علمية.

 تشتمل على: ادلقدمةك
 االفتتاحية. 

  اٞنخطوط كأ٨نيتو العلميةأسباب اختيار. 

 ترٗنة اٞنؤلف. 

 توثيق نسبة اٞنخطوط إذل اٞنؤلف. 

 الدراسات السابقة. 

 خطة البحث. 

 منهج التحقيق. 
 

 كفيو مبحثاف:القسم األول: قسم الدراسة، 
 اٞنبحث األكؿ: دراسة اٞنؤلف، كفيو ٖنانية مطالب:
 اٞنطلب األكؿ: اٚنو، كنسبو، كنسبتو، ككنيتو.

 : مولده.اٞنطلب الثاشل
 اٞنطلب الثالث: نشأتو العلمية.

 اٞنطلب الرابع: شيوخو، كتبلميذه.
 اٞنطلب اٝنامس: مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو.

 اٞنطلب السادس: عقيدتو، كمذىبو الفقهي.
 اٞنطلب السابع: مؤلفاتو.
 اٞنطلب الثامن: كفاتو.

 كفيو ستة مطالب:اٞنبحث الثاشل: التعريف ابلكتاب)اٛنواىر البحرية(، 
 اٞنطلب األكؿ: ٓنقيق اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إذل اٞنؤلف.

 اٞنطلب الثاشل: أ٨نية الكتاب، كمكانتو العلمية.
 اٞنطلب الثالث: منهج اٞنؤلف ُب النص احملقق.

 اٞنطلب الرابع: اصطبلحات اٞنؤلف ُب النص احملقق.
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 اٞنطلب اٝنامس: مصادر اٞنؤلف ُب النص احملقق.
 اٞنطلب السادس: كصف النسا اٝنطية ك٧ناذج منها.

 

 القسم الثاين: النص احملّقق.
سػػأقـو نذف هللا بتحقيػػق جػػزء مػػن ىػػذا الكتػػاب، كىػػو مػػن أكؿ كتػػاب اٜنػػيض 

مػػػػن  ا( لوحػػػػة ابتػػػػداءن ٕٗإذل هنايػػػػة البػػػػاب الرابػػػػع ُب كيفيػػػػة الصػػػػبلة، كالػػػػذم يقػػػػع ُب )
ألكؿ مػن نسػػخة مكتبػػة متحػػف ب( مػػن اجمللػػد اَُِب( إذل اللوحػػة )َُْاللوحػة )

عنػػػػد  طوبقبوسػػػػرام نسػػػػطنبوؿ، تركيػػػػا، كىػػػػي نسػػػػخة فريػػػػدة كسػػػػيأٌب كصػػػػفها مفصػػػػبلن 
 .ْْالكبلـ عن النسا ُب صػ

 

 كتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: الفهارس العلمية، 
 فهرس اآلايت القرآنية. -ُ

 فهرس األحاديث النبوية كاآلاثر. -ِ

 احملقق.فهرس األعبلـ اٞنرتجم ٟنم ُب النص  -ّ

 فهرس األلفاظ الغريبة اٞنفس رة. -ْ

 فهرس األماكن كالبلداف. -ٓ

 فهرس اٞنكاييل كاٞنوازين كاٞنقادير. -ٔ

 فهرس الكتب الواردة ُب الكتاب. -ٕ

 فهرس اٞنصادر كاٞنراجع. -ٖ

 فهرس اٞنوضوعات. -ٗ
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 منهج التحقيق:
مػػنهج التحقيػػق الػػذم سػػوؼ أسػػًن عليػػو ُب خدمػػة الػػنص نذف هللا تعػػاذل كمػػا 

 يلي:
نسػػػا الػػػنص اٞنػػػراد ٓنقيقػػػو حسػػػب القواعػػػد اإلمبلئيػػػة اٜنديثػػػة مػػػع االلتػػػزاـ  -ُ

 بعبلمات الرتقيم، كضبط ما ٪نتاج إذل ضبط.
االعتماد على نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسػرام نسػطنبوؿ، تركيػا كىػي  -ِ

 نسخة فريدة.
إذا جزمػػت ِنطػػإ مػػا ُب النسػػخة، أصػػٌوًبو مػػن مظانػػو مػػن كتػػب الشػػافعية،  -ّ
اٞنػػنت، كأضػػعو بػػٌن معقػػوفتٌن ىكػػذا    ي، كأشػػًن إليػػو ُب اٜناشػػية، ككػػذا إف  كأثبتٌػػو ُب

كقفت على سقط أك طمس أك بياض ُب النسخة، فإشل أجتهد ُب إكمالو من مظانو 
مػن كتػػب الشػافعية، كأضػػعو بػػٌن معقػوفتٌن ىكػػذا    ي، كأشػًن إرل ذلػػك ُب اٜناشػػية، 

  قوسٌن ىكذا )...(.متتالية بٌن افإف دل أىتد إليو، جعلت مكانو نقطن 
/ب(، للداللة علػى هنايػة كػل كجػو ٖ/أ( أك )ٖكضع خط مائل ىكذا:/ ) -ْ

 من لوحات اٞنخطوط، مع اإلشارة إذل رقم اللوحة ُب اٟنامش. 
عػػػزك اآلايت القرآنيػػػة ببيػػػاف اسػػػم السػػػورة، كرقػػػم اآليػػػة مػػػع كتابتهػػػا ابلرسػػػم  -ٓ
 العثماشل.
فإف كاف اٜنديث ُب الصػحيحٌن أك عزك األحاديث النبوية إذل مصادرىا،  -ٔ

ُب أحػػد٨نا اكتفيػػت بػػذلك، كإال فأخرجػػو مػػن مظانػػو مػػن كتػػب األحاديػػث األخػػرل، 
 على الكتب اليت تعىن بذلك ابختصار. اكأبٌن درجتو معتمدن 

 عزك اآلاثر إذل مظاهنا األصيلة. -ٕ
توثيػػػػق اٞنسػػػػائل الفقهيػػػػة، كالنقػػػػوؿ الػػػػيت يػػػػذكرىا اٞنؤلػػػػف عػػػػن الفقهػػػػاء مػػػػن  -ٖ

فيما دل يصرح فيهػا اٞنصػنف اٞنعتمد أك الوجو درىا، كاإلٗناعات، مع بياف القوؿ مصا
 ابٞنعتمد ُب اٞنذىب منها.

 شرح األلفاظ الغريبة، كاٞنصطلحات العلمية. -ٗ
 الرتٗنة ن٩ناز لؤلعبلـ الوارد ذكرىم ُب النص احملٌقق. -َُ
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أمػاكن كجودىػا  التعريف ابألماكن كالبلداف اليت ذكرىا اٞنؤلف، مع بيػاف -ُُ
 كتسمياهتا ُب زماننا اٜناضر.

 التعريف ابٞنوازين كاٞنكاييل كاٞنقادير، مع ما يساكيها ُب زماننا اٜناضر. -ُِ
كضع الفهارس الفنية البلزمة كمػا ىػو موضػح ُب خطػة البحػث،  -ُّ

 .ُُُب صػ
 



 
 

 

 يجحثبن:انقسى األول: قسى اندراسخ، وفيه 
 

 ادلجحث األول: دراسخ ادلؤنف
 ادلجحث انثبني: انزعريف ثبنكزبة)اجلىاهر انجحريخ(
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 كفيو مبحثاف:القسم األول: قسم الدراسة، 
 

 ادلبحث األول: دراسة ادلؤلف، وفيو مطالب: 
 ادلطلب األول: امسو، ونسبو، ونسبتو، وكنيتو:

اٞنخزكمي القرشي القمورل ىو: أ٘ند بن دمحم بن أيب اٜنـز مكي بن ايسٌن 
 .(ُ)اٞنصرم الشافعي القاضي أبو العباس ٤نم الدين

 

 ادلطلب الثاين: مولده:
 ىػ.ّٓٔكقيل سنة  ىػ،ُْٓٔب قىميولة بصعيد مصر سنة  -ر٘نو هللا-كلد

، قرية ابل  الغريب من -بفتح القاؼ كضم اٞنيم كإسكاف الواك-كقىميوال كقىميولة 
 .(ِ)ن قوصاألعماؿ القوصية قريبة م

 

 ادلطلب الثالث: نشأتو العلمية:
بقوص ٍب ابلقاىرة كنشأ ُب بيت علم فأبوه كعمو من فقهاء  -ر٘نو هللا–م تعل  

الشافعية، حيث كاف أبوه ينعت ابلصدر، كعٌمو القطب، ٣نا كاف لو األثر ُب نشأتو 
 كتعليمو ح، أصبح فقيها يشار إليو ابلبناف كما نص على ذلك بعض تبلميذه،
كدلت على ذلك مؤلفاتو كما نقل عنو من علم كمباحث ُب العلم عامة، كُب الفقو 

توذل التدريس كالقضاء، كاٜنسبة ُب مدف عٌدة، منها: القاىرة، كاٛنيزة،  خاصة.
 .(ّ)-ر٘نو هللا-كاٜنسينية، كأسيوط، كغًنىا كما زاؿ على ذلك إذل أف توُب 

                              
، ّٗٓ/ُالكامنة: ، الدرر ِِِ/ ُ، األعبلـ: ْٔ( انظر ترٗنتو ُب: الطالع السعيد: ص/ُ)

، َّ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: ْٕ/ٔ، شذرات الذىب: ّّٖ/ُبغية الوعاة: 
، ِٖٔ/ُطبقات اٞنفسرين: , ِّّ/ِ، طبقات الشافعيٌن: ِْٓ/ِطبقات الشافعية: 
 .َُٓ/ ُ، ىدية العارفٌن: ُُٓ/ُْ، البداية كالنهاية: ُٔ/ٖالواُب ابلوفيات: 

 .ُّٓ-ِٖٔ/ٗ، معجم البلداف: ّّْ/ِ( انظر: طبقات الشافعية: ِ)
، ْٕ/ٔ، شذرات الذىب: ّّٖ/ُ، بغية الوعاة: ّٗٓ/ُ( انظر: الدرر الكامنة: ّ)

، ُٔ/ٖ، الواُب ابلوفياتِٖٔ/ُ، طبقات اٞنفسرين: َّ/ٗطبقات الشافعية الك ل: 
 .َُٓ/ ُ، ىدية العارفٌن: ُُٓ/ُْالبداية كالنهاية: 
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 ادلطلب الرابع: شيوخو، وتالميذه:
 شيوخو:

تتلمذ القمورل على عدد من الشيوخ أخذ منهم الفقو كش، أنواع العلـو 
 كأشهرىم:
، بن مرتفع بن علي بن دمحم بن أ٘ند -ُ  األنصارم، العباس، أبو حاـز
 ،مصر فضبلء منىػ، ْٓٔ سنة كلد شافعي، فقيو .الرفعة اببن اٞنعركؼ اٞنصرم،

 من اٜنديث ٚنع ابلفقيو، كلقب العباسي، كالشريف الرتمنيت، الظهًن على تفقو
 عشر اثمن اٛنمعة ليلة ُب كفاتو ككانت .اٞنعزية ابٞندرسة كدرس الدمًنم الدين ١نٍن
 ىػ.َُٕ سنة رجب شهر

 كبذؿ التنبيو، شرح ُب كالكفاية، الوسيط شرح ُب اٞنطلب: تصانيفو من
 كاإليضاح، الرعية كسائر األمور ككالة السلطاف علىا م ُب الشرعية النصائح
 .(ُ) اٜنسبة ُب الرتبة ، ككاٞنيزاف اٞنكياؿ معرفة ُب كالتبياف
 حاـز بن علي بن ٗناعة بن هللا سعد بن براىيمإ بن دمحمبدر الدين  -ِ
 متكلم، أصورل، فقيو، مفسر،( الدين بدر) الشافعي البياشل، اٜنموم، الكناشل،
 .ذلك غًن ُب مشارؾ نظم، نثر، أديب، مؤرخ، ١ندث،
 كالداير ابلقدس، القضاء ككرل ،ىػّٗٔسنة  اآلخر ربيع أربع ُب ُنماة دى لً كي 
 ُب ابلقاىرة كتوُب كاٝنطابة، الشيوخ ةً خى يى شٍ كمى  القضاء بٌن كٗنع كبدمشق، اٞنصرية،
 .(ٕ)افعيالشٌ  ماـاإل من اقريبن  كدفن ،ػى ّّٕ سنة كذلاأل ٗنادل عشرين
 ٍبٌ  اٞننفلوطي القشًنم، الطاعة يبأ بن مطيع بن كىب بن علي بن دمحم -ّ

                              
، ُُِ/ِ، طبقات الشافعية: ُِ/ٔات الذىب: ، شذر ّّٔ/ُ( انظر: الدرر الكامنة: ُ)

 .ُٖ/ ّ، الفتاكل الفقهية الك ل: ُّٓ/ ِمعجم اٞنؤلفٌن: 
، ّٕ/ُ، تذكرة اٜنفاظ: ّْٗ/ُ، الدرر الكامنة: ْٔ( انظر: الطالع السعيد: ص/ِ)

، شذرات الذىب: َُّ/ِ، معجم الشيوخ الكبًن: ُّٗ/ ٗطبقات الشافعية الك ل: 
 .َُِ/ُ: ، حسن احملاضرةَُٓ/ٔ
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 تقي الفتح، أبو) العيد دقيق اببن اٞنعركؼ اٞنالكي، الشافعي، اٞنصرم، يالقوص
 ينبع ُب كلد خطيب، شاعر، ٥نوم، ديبأ صورل،أ فقيو، حافظ، ١ندث، .(الدين
 إذل كرحل بقوص، كنشأ ىػ،ِٓٔسنة  اٜنجاز رضأ من ٘نراأل البحر ساحل على
 صفر ُُ ُب ابلقاىرة كتوُب اٞنصرية الداير قضاء ككرل الكثًن، كٚنع كمصر الشاـ
 .(ٔ) ىػَِٕسنة

 

 تالميذه:
مع شهرة القمورل ُب عصره كذييػيٍوع ًصٍيًتو كتدريسو ُب عدة مدارس إال أف  

 كتب الرتاجم دل تذكر لو إال العدد القليل من التبلميذ، أشهرىم: 
 األيٍدفيوم نوفل بن اٞنطهر بن علي بن جعفر بن ثعلب بن جعفر -ُ
سنة  شعباف نصف ُب كلد .مؤرخ ديب،أ فقيو، الفضل أبو الدين، كماؿ،  الشافعي
 .(ِ) ىػْٖٕسنة  صفر ُٕ ُب ابلقاىرة كتوُب ،ىػٖٓٔ

 القرشي إبراىيم بن علي بن عمر بن علي بن اٜنسن بن الرحيم عبد -ِ
 منقح العبلمة اإلماـ دمحم أبو، الدين ٗناؿ، الشافعي اٞنصرم سنوماإل األموم
 ىػ، ِٕٕ سنة توُبىػ، ك  َْٕ سنة رجب ُب سنان كلد اٞنعاشل ك١نقق األلفاظ
 .(ّ)الصوفية مقابر بقرب برتبتو كدفن

 عطية بن ٘ندأ بن عطية بن الصمد عبد بن مكي بن عمر بن دمحم -ّ
 صدر الوكيل كاببن اٞنرحل اببن اٞنعركؼ العثماشل، الشافعي، صل،األ اٞنصرم
 ُب بدمياط كلد .شاعر ديب،أ متكلم، ١ندث، صورل،أ فقيو، هللا عبد أبو الدين،

                              
، ْٖ/ِ، الدرر الكامنة: ُِِ/ِ، البدر الطالع: ِّّ( انظر: الطالع السعيد: ص/ُ)

، َِٕ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: ُِٖ/ْ، تذكرة اٜنفاظ: ِٖ/ُالشهادة الزكية: 
 .   َِٓ/ُمعجم احملدثٌن: 

، ٔٓ/ ُ، الوفيات البن رافع ُِٖ/ُ، الدرر الكامنةْٔ( انظر: الطالع السعيد صِ)
 .ُّٔ/ّ، معجم اٞنؤلفٌن َِ/ّ، طبقات الشافعية: َْٕ/ ٗبقات الشافعية الك ل ط

، ُُٓ/  ِ، اٞننهل الصاُب: َّٕ/ ُ، الدرر الكامنة: ّّٔ/ُ( انظر: البدر الطالع: ّ)
 .ٖٗ/ ّ، طبقات الشافعية: ِِِ/ٔ، شذرات الذىب: ِٗ/ِبغية الوعاة: 
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 كنظر، ف،أك  كالنحو ٌٍنً لى صٍ األى  كأخذ كتفقو دمشق،ب كنشأ ،ىػٓٔٔسنة  شواؿ
 كانتقل تيمية، ابن كنظر شرفية،األ اٜنديث دار ةً خى يى شٍ مى  ككرل ،ٌٍن تً يى امً ابلش   كدرس

اٞنصرية كدرس ابٞنشهد  الداير إذل انتقل ٍب كدرس، مدة هبا فأقاـ حلب، إذل
 .(ُ) ىػُٕٔاٜنسيين، كتوُب ابلقاىرة سنة 

 

 ادلطلب اخلامس: مكانتو العلمية، وثناء العلماء عليو:
أما مكانة القاضي ٤نم الدين القمورل العلمية، فقد كاف من علماء الشافعية 
اٞنعدكدين، كيتضح ذلك من مؤلفاتو، كنقل من بعده عنو، كالثناء عليو، كاٞنناصب 

 العلمية اليت توالىا. 
: كاف من الفقهاء األفاضل، كالعلماء األيٍدفيومقاؿ الشيا كماؿ الدين جعفر 

، تفقو كٕنىىه رى كنبى ااٞنتعففٌن، كافر العقل حسن التصرؼ ١نفوظن اٞنتعبدين، كالقضاة 
ُب اٜنكم ّنصر كدر س ابلفخرية، ككاف قبل ذلك قد كرل قضاء قوص، ٍب إٙنيم، ٍب 

 .(ِ)أسيوط كاٞننية كالشرقية كالغربية ...
"ما ُب مصر أفقو من القمورل "، ككذلك   كقاؿ عنو صدر الدين ابن الوكيل:

  . (ّ)قاضي السركجي اٜننفيكاف يقوؿ ال
قرأ األصوؿ كالنحو، كشرح الوسيط ُب الفقو ُب ٠نلدات كثًنة، كفيو نقوؿ 

 .(ْ)... اعزيزة كمباحث مفيدة ، ككاف ثقة صدكقن 
كمازاؿ يفيت كيدرس كيكتب كيصنف كىو مبجل معظم إذل حٌن كفاتو, ككاف 

 ببلده.حسن األخبلؽ، كثًن اٞنركءة، ١نسن إذل أىلو كأقاربو كأىل 

                              
، ْٔ/ُٓ، اٞنختصر احملتاج: ٔٓ/ ِ: ، الدرر الكامنةْٔ( انظر: الطالع السعيد: ص/ُ)

، طبقات الشافعية: ِْٓ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: َْ/ٔشذرات الذىب: 
ِ/ِّّ. 

 .ْٔ( الطالع السعيد: ص/ِ)
 اٞنصدر السابق.( ّ)
 .ُُٕ/ُ، اٞننهل الصاُب: ْٔ( الطالع السعيد: ص/ْ)
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،  فارتقى الرقى أبسباب كتعلق، كالتقى الورع بسرابؿ تسربل :سنوماإل قاؿ
 الذكر كثًن الصدر سليم اصاٜنن ، كالعربية ابألصوؿ عارفنا الفقو ُب مناإما كاف

 . (ُ)اٞنركءة كبًن اكر٬نن ،  كالتبلكة
 اٞنتورعٌن كالصلحاء اٞنشهورين الفقهاء من كافقاؿ اتج الدين السبكي: "

 عارفا ككاف اٜناجب ابن مقدمة شرح كلو ابلنحو عارفا الفقو ُب جبللتو مع ككاف
 .(ِ)"ابلتفسًن
 

 ادلطلب السادس: عقيدتو، ومذىبو الفقهي:
دل تذكر اٞنراجع اليت اطلعت عليها، كاليت ترٗنت للقمورل شيئنا عن عقيدتو بل 

العصر كما كاف ذكرت لو ترٗنة عامة بدكف التعرض لعقيدتو، كلكن ابلنظر ُب ذلك 
ا فيو من اٞنعتقدات كالطرؽ اليت كانت مدعومة من اٜنكاـ كالوالة، كما كاف  سائدن
من شيوخو كبدر الدين ابن ٗناعة كابن الرفعة الٌذين كانت ٟنم اٞنناظرات مع اٜننابلة 

الذم كانوا  (ّ)كخاصة شيا اإلسبلـ ابن تيمية فيما يتعلق ابعتقاد األشاعرة
، ككذلك كاف اك انتشار التصوؼ كدعمو من اٜنكاـ كالوالة أيضن ، ككذل(ْ)يعتقدكنو

تبلميذه كمن عاش ُب ذلك العصر كالكماؿ األدفوم كابن اٞنرحل كاتج الدين ابن 
السبكي صاحب الطبقات كغًنىم كثًن من الفقهاء الشافعية الذين كانوا على 

تبلميذه كمن مذىب األشاعرة كاٞندافعٌن عنو، فهؤالء ىم شيوخو كعلماء عصره ك 
                              

 .ٕٓ/ٔ( شذرات الذىب: ُ)
 .َّ/ٗ( انظر: طبقات الشافعية الك ل: ِ)
األشاعرة: كىم أتباع أيب اٜنسن األشعرم، كىم يثبتوف األٚناء، كبعض الصفات، فقالوا: ( ّ)

إف هلل سبع صفات عقلية يسموهنا معاشل كىي ٠نموعة ُب قوؿ القائل: حي عليم قدير 
 كالكبلـ لو إرادة ككذلك السمع كالبصر كإثباهتم ٟنذه الصفات ٢نالف لطريقة السلف. 

الفصل ُب اٞنلل:  ،ُِِ/ ْ، ٠نموع فتاكل كرسائل ابن عثيمٌن: ْٗ/ُالنحل: انظر: اٞنلل ك 
ِ/َُٗ. 

، رفع اإلصر عن قضاة مصر: ِٕٖ/ْ، مرآة اٛنناف:  َٓ/ُْ( انظر: البداية كالنهاية: ْ)
ُ/ّّْ. 
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عاشوا معو كأثنوا عليو أشد الثناء، كمنهم كما أسلفت اتج الدين ابن السبكي ُب 
، كابن اٞنرحل  ْٔ(، كالكماؿ األيٍدفيوم ُب الطالع السعيد صػُّ-َّ/ٗطبقاتو )

، كقد عرؼ عنهم أهنم ٬نيلوف إذل ْٔكما نقل عنو األيٍدفيوم ُب الطالع السعيد صػ
ـ كاٞنقرب كاٞنوذل ُب ذلك الزمن ىو من كاف على مذىب التصوؼ، كمعلـو أف اٞنقد

، كالقمورل كرل القضاء كنب ُب اٜنكم كدرس ُب قوص كالقاىرة كاٞننيا (ُ)األشاعرة
، فهذه قرائن تدؿ على أف القمورل رّنا يكوف قد أتثر هبا، كال (ِ)كالشرقية كالغربية

 يوجد دليل قاطع يكوف حجة ُب ذلك، كهللا تعاذل أعلم.
 

 ادلطلب السابع: مؤلفاتو:
 ألف القمورل عدة مؤلفات كىي كما يلي:

 أقرب مطوؿ شرحالبحر احمليط ُب شرح الوسيط، كىو ٢نطوط، كىو  -ُ
كأمشل منو كإف كاف كثًن  افركعن  كأكثر العارل البن الرفعة، اٞنطلب من تناكالن 

 .(ّ)االستمداد منو
١نقق ُب رسالة علمية ، (ْ)ٓنفة الطالب ُب شرح كافية ابن اٜناجب -ِ

 َنامعة القاىرة.
تكملة اٞنطلب العارل شرح كسيط الغزارل، كتبها القمورل من ابب صبلة  -ّ

اٛنماعة إذل البيوع، بعد كفاة صاحب اٞنطلب العارل شيخو ابن الرفعة. ١نقق ُب 
    رسائل علمية ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.

                              
، رفع ُْٗ/َُ؛ ِٓٓ/ٗ؛ ُّٔ/ ٗ؛ ُْٔ/ٔ( انظر:  طبقات الشافعية الك ل: ُ)

 .ّّْ/ُاإلصر عن قضاة مصر: 
، طبقات الشافعية:  َّ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: ْٔ( انظر: الطالع السعيد صِ)

 َ.ُُٓ/ ُْ، البداية كالنهاية: ِِِ/ ُ، األعبلـ: ِْٓ/ِ
 .ِْٓ/ِ( انظر: طبقات الشافعية: ّ)
، شذرات ُُٕ/ُ، اٞننهل الصاُب: َُِ/ُ، الدرر الكامنة: ِِِ/ُ( انظر: األعبلـ: ْ)

 .ِٖٔ/ُ، طبقات اٞنفسرين: َّ/ٗشافعية الك ل: ، طبقات الْٕ/ٔالذىب: 
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 دين الرازم، كىو مطبوع.تكملة تفسًن اإلماـ فخر ال -ْ
 أحكامو ٝنصتلخيص البحر احمليط، كىو ٢نطوط   -اٛنواىر البحرية -ٓ
 . ) كىو الذم يقع موضوع رساليت ضمنو (.الرافعي من الركضة كتلخيص
 .(ُ)شرح أٚناء هللا اٜنسىن، ٢نطوط -ٔ
 

 ادلطلب الثامن: وفاتو.
السادس من شهر رجب سنة يـو اٝنميس ُب اليـو  -ر٘نو هللا -توُب القمورل

مق ة -ىػ ابلقاىرة، عن ٖنانٌن سنة، كصلي عليو من الغد، كدفن ابلقىرىافىًة  ِٕٕ
 .(ِ)-اٞنسلمٌن بصفح جبل اٞنقطم

                              
، بغية الوعاة: ُُٕ/ُ، اٞننهل الصاُب:َُِ/ُ، الدرر الكامنة: ِِِ/ُ( انظر: األعبلـ: ُ)

، طبقات َّ/ٗ، طبقات الشافعية الك ل: ْٕ/ ٔ، شذرات الذىب: ّّٖ/ُ
 .ِٖٔ/ُاٞنفسرين: 

، طبقات ِٓٓ/ٓالبلمع:  ، الضوءِِِ/ ُ، األعبلـ: ْٔ( انظر: الطالع السعيد صِ)
 .َُٓ/ٓ، ىدية العارفٌن: ُُٓ/ُْ، البداية كالنهاية: َّ/ٗالشافعية الك ل: 
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 ادلبحث الثاين: التعريف ابلكتاب)اجلواىر البحرية(، وفيو ستة مطالب:

 ادلطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبتو إىل ادلؤلف.
–نقػػوؿ متنوعػػة كثػػًنة ُب ذكػػر اسػػم الكتػػاب كنسػػبتو إذل مؤلفػػو القمػػورل ىنػػاؾ 

 ، ك٠نمل تلك األٚناء: -ر٘نو هللا
 .(ُ)اٛنواىر البحرية -ُ
 .(ِ)جواىر البحر -ِ
 .(ّ)جواىر البحرم احمليط ُب  شرح الوسيط -ّ
 .(ْ)جواىر البحر ُب فركع الفقو الشافعي -ْ
 .(ٓ)إذل مؤلفوىكذا منسوابن -جواىر البحر للقمورل، -ٓ
ىكذا منسوابن إذل مؤلفو-، -اٛنواىر للقمورل،  -ٔ

(ٔ). 
 .(ٕ)جواىر البحرين -ٕ

ليكػوف اجلواىر البحرية )جـواىر البحـر(، ختًن اسم الكتاب ىكذا من بينها اي 
شػػامبلن ألغلػػب النقػػوؿ الػػيت سػػأكردىا عػػن أصػػحاب كتبلميػػذ اٞنؤلػػف، كمػػا كردٍت ُب  

 كتب الرتاجم عنو.
كابلرجػػػػوع إذل نسػػػػا اٞنخطػػػػوط، كإذل اٞنصػػػػادر كاٞنراجػػػػع ذات الصػػػػلة يتبػػػػٌن أف 
الكتػػاب: اٛنػػواىر البحريػػة )جػػواىر البحػػر( ٞنؤلفػػو أ٘نػػد بػػن دمحم القمػػورل، كبيػػاف ذلػػك 

                              
 /أ. ُاٛنواىر البحرية: ؿانظر: ( ُ)
 .ّٗٓ/ُ، الدرر الكامنة: ََِٖ/ِ، كشف الظنوف: ُٔ/ٖ( انظر: الواُب ابلوفيات: ِ)
 . َُِ/ُ، حاشية البجًنمي: ُْٓ-ُّٓ/ّ( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيٌن: ّ)
 .ِٗٗ-ِٖٗ/ُ(  انظر: معجم البلداف: ْ)
 .ٓٓ/ِ، طرح التثريب ُب شرح التقريب: ّّٓ/ِ( انظر: مغين احملتاج: ٓ)
، األشباه كالنظائر: ُْكَْ( انظر: طبقات صلحاء اليمن/اٞنعركؼ بتاريا ال يهي: ص/ٔ)

 .ّْْ/ْ، أسىن اٞنطالب: ُْٕ/ُ
 . ّٕٓ/ّ( انظر: إيضاح اٞنكنوف ُب الذيل على كشف الظنوف: ٕ)
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 فيما يلي: 
 -ر٘نػو هللا-تصريح اٞنؤلف ُب مقدمة كتابو بنسبتو إذل نفسػو، حيػث قػاؿ  -ُ

 .(ُ)ما نصو: "كٚنيتو اٛنواىر البحرية"
قاؿ الصفدم: "كشرح الوسيط ُب الفقو ُب ٠نلدات كثًنة كفيو نقوؿ غزيرة  -ِ

كمباحػػػػث مفيػػػػػدة، كٚنػػػػاه البحػػػػػر احملػػػػػيط، ٍب جػػػػرد نقولػػػػػو ُب ٠نلػػػػدات كٚنػػػػػاه جػػػػػواىر 
 .(ِ)البحر"

 .(ّ) قاؿ ابن السبكي: "صاحب البحر احمليط، ككتاب جواىر البحر" -ّ
ٝنػػص أحكامػػو خاصػػة كتلخػػيص الركضػػة مػػن الرافعػػي،  قػػاؿ اإلسػػنوم: "ٍب -ْ

 .(ْ)ٚناه: جواىر البحر"
كصنف ُب الفقػو البحػر احملػيط شػرح بػو الوسػيط للغػزارل ُب قاؿ العبادم: " -ٓ

٥نػػػو مػػػن عشػػػرين ٠نلػػػدة، ٍب اختصػػػره ُب ٖنانيػػػة ٠نلػػػدات ِنطػػػو كٚنػػػاه: جػػػواىر البحػػػر 
 .(ٓ) احمليط ُب شرح الوسيط"

ػػػػرى  -ٔ حى القمػػػػورل الوسػػػػيط ُب ٠نلػػػػدات ٚنػػػػاه: البحػػػػر قػػػػاؿ حػػػػاجي خليفػػػػة: "شى
 .(ٔ)احمليط، ٍب ٝنصو كٚناه: جواىر البحر، كىو اٞنخطوط بٌن أيدينا"

قػػػاؿ الزركلػػػي: "كعػػػين ابلوسػػػيط ُب فقػػػو الشػػػافعية، فشػػػرحو كٚنػػػاه: البحػػػر  -ٕ
 .(ٕ)احمليط، ٍب جرد نقولو كٚناه: جواىر البحر ٠نلدات منو ُب األزىرية"

"البحػػر احملػػيط ُب شػػرح الوسػػيط للغػػزارل ُب ٥نػػو أربعػػٌن  قػػاؿ عمػػر كحالػػة: -ٖ

                              
 /أ.ُ( انظر: اٛنواىر البحرية: ؿُ)
 .ُٔ/ٖانظر: الواُب ابلوفيات:  (ِ)
 .ُّ-َّ/ٗانظر: طبقات الشافعية الك ل:  (ّ)
 .ُٗٔ/ِانظر: طبقات الشافعية:  (ْ)
 .ُْٓ-ُّٓ/ّانظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيٌن:  (ٓ)
 .ََِٖ/ِانظر: كشف الظنوف:  (ٔ)
 .ِِِ/ُانظر: األعبلـ:  (ٕ)
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 .(ُ)٠نلدة، ٍب ٝنص أحكامو ُب كتاب ٚناه: جواىر البحر ُب فركع الفقو الشافعي"
 :(ِ)كُب طبقات صلحاء اليمن -ٗ

قػػاؿ السكسػػػي اليمػػػين ُب ىػػػذا الكتػػػاب، عنػػػد ذكػػػر ٗنػػػاؿ الػػػدين دمحم بػػػن عمػػػر 
كتاب ٚن اه الكفاية ككتاب زىكىاىر اٛنىوىاىر اٍختىصىره كأل ف كتبنا ُب الفقو منها  "الفارقي: 

 ."من جواىر القمورل كىو ُب قيد اٜنياة حاؿ ٗنع ىذا اٞنختصر
، فممػا -ر٘نػو هللا-السيوطي :كمن العلماء الذين نسبوا الكتاب للقمورل -َُ
: "الوضوء قبل الوقت سنة، كىو أفضل منػو ُب  ُْٕ/ُُب األشباه كالنظائرنقل عنو 

 ."وقت، صر ح بو القمورل ُب اٛنواىر..ال
كقد أحاؿ السيوطي ُب األشباه كالنظائر علػى جػواىر القمػورل ُب حػوارل عشػرة 

 مواضع.
 :-ر٘نو هللا-اٝنطيب الشربيين -ُُ

 أجػػرة اسػػرتد أكال األرض تلفػػت كإف: " ّّٓ/ِمغػػين احملتػػاج  ٣نػػا نقػػل عنػػو ُب
 ."خبلفو اٞنقرم ابن كبلـ اقتضى كإف القمورل جواىر ُب كما اٞناضي ككذا اٞنستقبل

 :-ر٘نو هللا-كرل الدين أبو زرعة العراقي -ُِ
كلكػػن ذكػػر القمػػورل : " ٓٓ/ُِب طػػرح التثريػػب ُب شػػرح التقريػػب٣نػػا نقػػل عنػػو 

 .ُب اٛنواىر أنو أيخذ اٞناء للمضمضة بينو كلبلستنشاؽ بشمالو"
 :-ر٘نو هللا-شيا اإلسبلـ زكراي األنصارم -ُّ

، فصػػػل: ال لنفقػػػة ّْْ/ُْب أسػػػىن اٞنطالػػػب علػػػى جػػػواىر القمػػػورلك٣نػػػا أحػػػاؿ 
معػو دل  النػ ٍقلىػةً تنبيو: ُب جواىر القمورل أهنا إف امتنعػت مػن لطفلة ال ٓنتمل الوطء : "

 .ْنب النفقة إال إذا كاف يستمتع هبا ُب زمن االمتناع. اىػ"
 كتػػاب فقػػد بػػٌن شػػيا اإلسػػبلـ زكػػراي األنصػػارم أف كتػػاب )البحػػر احملػػيط( غػػًن

موضػػعنا مػػن كتابػػو  ْْ)جػػواىر البحػػر(، كقػػد أحػػاؿ علػػى )جػػواىر البحػػر( ُب حػػوارل 
 أسىن اٞنطالب.

                              
 ِٗٗ-ِٖٗ/ُانظر: معجم اٞنؤلفٌن:  (ُ)
 .ُْكَْ( طبقات صلحاء اليمن/اٞنعركؼ بتاريا ال يهي: ص/ِ)
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 :-ر٘نو هللا–ابن حجر اٟنيتمي  -ُْ
: "كنيقػػل عػػن شػػيخنا َْٖ/ُِب ٓنفػػة احملتػػاج، ابب صػػبلة اٛنمعػػة: كنقػػل عنػػو 

ػػٍوبىرًمًٌ  العبلمػػة عػػن جػػواىر القمػػورل أف مػػن العػػذر أيضنػػا مػػا لػػو اشػػتغل بػػردًٌ زكجتػػو  الش 
 .الناشزة، انتهى"

قػػاؿ الزركلػػي: "كعػػين ابلوسػػيط فػػق فقػػو الشػػافعية، فشػػرحو كٚنػػاه: البحػػر  -ُٓ
 . (ُ)احمليط، ٍب جرد نقولو كٚناه: جواىر البحر ٠نلدات مو ُب األزىرية"

 ذىب.كقد نسب لو الكتاب غًن ىؤالء كثًن من علماء اٞن
 

 ادلطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانتو العلمية.
 تتجلى أ٨نية الكتاب، كمكانتو العلمية ُب النقاط التالية:

: علو منزلة مؤلفو ٤نم الدين القمػورل، حيػث كػاف مػن أىػل العلػم الفضػبلء أوًل 
كاألئمة النجباء، الذين كانت ٟنم مكانة عظيمة، كمنزلة رفيعة، كقد سبق بياف ذلػك، 

 ، ّنا يغين عن إعادتو ىنا.  ُٓكثناء العلماء عليو ُب الرتٗنة، ُب اٞنطلب اٝنامس، صػ
ـــا: وجػػػوه، كالتخر٩نػػػات عنػػػد الشػػػافعية، فقػػػد جػػػاء إيػػػراد أقػػػواؿ الفقهػػػاء، كال اثنًي

الكتاب)اٛنوىر البحرية(، كموسوعة شاملة، كمػا أف القمػورل ٗنػع فيػو مسػائل ندرة، 
 كأكجهنا غريبة، ال تكاد توجد ُب غًنه.

أنػػػػو اختصػػػػار شػػػػامل، كجػػػػامع للبحػػػػر احملػػػػيط ُب شػػػػرح الوسػػػػيط لئلمػػػػاـ  اثلثًــــا:
فػػى أ٨نيػػة البحػػر كالوسػػيط ُب اٞنػػذىب الغػػزارل، سػػهل العبػػارة، حسػػن الصػػياغة، كال ٔن

، يقصػػد (ِ)منػػو" مسػػائل أكثػػر اٞنػػذىب ُب كتػػاابن  أعلػػم "ال :اإلسػػنوم الشػػافعي، قػػاؿ
 البحر احمليط.
 ثناء العلماء على كتاب اٛنواىر البحرية، كمن ذلك: رابًعا: 

  :الفقيو الورع صاحب "البحر احمليط ُب شرح الوسيط" كىو  "قوؿ ابن اٞنقن

                              
 . ُِِِ/ُ( انظر: األعبلـ: ُ)
 .ِٓٓ-ِْٓ/ِانظر: طبقات الشافعية: ( ِ)
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 .(ُ)ألشتات اٞنذىب، ٍب ٝنصو ُب "اٛنواىر" كىي جليلة أيضنا"كتاب جامع 
  :كشرح الوسيط ُب الفقو ُب ٠نلدات كثًنة، كفيو نقوؿ "قوؿ احملاسن الظاىرم

غزيرة كمباحث مفيدة، كٚناه البحر احمليط، ٍب جرد نقولو ُب ٠نلدات كٚناه 
 .  (ِ)"جواىر البحر

  :كتاابن ُب اٞنذىب أكثر مسائل قاؿ اإلسنوم: ال أعلم  "قوؿ ابن قاضي شهبة
منو ٚناه البحر احمليط ُب شرح الوسيط ٍب ٝنص أحكامو خاصة كتلخيص 

 .(ّ)"الركضة من الرافعي كٚناه جواىر البحر
 

 ادلطلب الثالث: منهج ادلؤلف يف النص احملقق:
 أما منهج اٞنؤلف ُب النص احملقق، سوؼ أٗنلو ُب نقاط كىي كما يلي:

لنفسو درابن ٬نشي عليو كيتبٌن بو ىدفو من  -ر٘نو هللا–لقد رسم اٞنؤلف  -ُ
 ٠نردة أحكامنا "كجعلتو: نصو مقدمتو، ما إخراج ىذا الكتاب، كىو ما صرح بو ُب

 منو، كالنقل مراجعتو، تسهيل بذلك كقصدت السهل، الدليل إال األدلة عن
ا كتاابن ، فتبٌن أف ىدفو كاف أف يكوف ىذ(ْ)كاٜنكم" الفتيا ُب عليو كاالعتماد

 ؛ ليسهل الرجوع إليو.ا٢نتصرن 
رتب كتابو على أبواب الفقو عامة، كالفقو الشافعي خاصة. فبدأ بكتاب  -ِ

 الطهارة، كثىن بكتاب الصبلة، ٍب كتاب الزكاة، كىكذا.
قسمو مؤلفو إذل كتب، كقسم الكتاب إذل أبواب، ٍب قسم األبواب إذل  -ِ

اٞنسائل إذل فركع. كىذا التقسيم ال غبار فصوؿ، كقسم الفصوؿ إذل مسائل، كقسم 
 عليو؛ ألنو كاف عليو عامة العلماء كاٞنصنفٌن قد٬ننا.

أحيانن يذكر قوؿ الشافعي ُب اٞنسألة، كأحيانن يذكر ُب اٞنسألة قولٌن  -ّ

                              
 . َْٕ/ُ( انظر: العقد اٞنذىب: ُ)
 . ُٓٔ/ِ( انظر: اٞننهل الصاُب: ِ)
 . ِٓٓ-ِْٓ/ِ( انظر: طبقات الشافعية: ّ)
 /أ.ُ( انظر: اٛنواىر البحرية: ؿْ)
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لئلماـ الشافعي، أحد٨نا ُب القدصل، كالثاشل ُب اٛنديد، كأحيانن يذكر من قاؿ بكل 
 ب الطريقتٌن أك الوجوه ُب اٞنذىب.كاحدمنهما من أصحا

يربط بٌن اٞنسائل الفقهية السابقة كاآلتية بقولو: )كقد ذكرنه(، أك )كقد  -ْ
سبق ذكره(، )كسنذكره( )كسنذكر حكمو(، أك )كما تقدـ(، أك )كما سيأٌب(، أك 
)ُب ابب كذا( ك٥نو ذلك، كُب ىذا ربطه بٌن اٞنسائل من جهة، كمنعه للتكرار من 

 ل.جهة أخر 
يذكر الطرؽ كاألقواؿ كاألكجو فيقوؿ: )ُب اٞنسألة قوالف(، أك )ثبلثة  -ٓ

أقواؿ(، أك )فيها كجهاف( أك )فيها ثبلثة أكجو( أك)فيها كجوه(، أك )ىي على 
طريقتٌن( أك )كفيها طرؽ(، كىكذا. كيرجح بينها بقولو: )كالصحيح من اٞنذىب(، 

ىر اٞنذىب(، أك )اٞنذىب أك )اٞنشهور من اٞنذىب(، أك )األظهر(، أك)ظا
اٞنشهور(، أك )كىو اٞنعتمد(، كىكذا. كاعتمد ُب ذلك على طريقة بعض أصحاب 
اٞنصنفات ُب اٞنذىب، كالنوكم ُب اجملموع كالركضة، كالرافعي ُب فتح العزيز، 

 كغًن٨نا.
يذكر أقواؿ فقهاء اٞنذىب كاختياراهتم، كيع  عنهم ابألصحاب، كأحيانن  -ٔ

األصحاب( لكنو يعنيهم كيقصدىم كقولو: )اختلفوا فيو(. كأحيانن ال يذكر لفظ )
أخرل يع  بقولو: )قاؿ بعضهم(، أك)كقيل(، أك)كنقل(، أك)كُب كجو(، أك 

 )كحكي(، كغًنىا.
يذكر األقواؿ أك الطرؽ أك األكجو ُب اٞنسألة كاملة كال يكاد يرتؾ شيئنا  -ٕ

و دل يرتؾ شاردة كال كاردة ُب اٞنسألة منها. كيكثر من الفركع، ُنيث ٫نيل للقارئ أن
 إال تناكٟنا كأتى عليها.

يصور بعض اٞنسائل تصويرنا دقيقنا ككاضحنا كذلك حينما يرل أك ٫نيل  -ٖ
 إليو كجود لبس ُب فهمها، كقد يصور ىو اٞنسألة بنفسو، كقد يذكر تصويرنا لغًنه.

 ت.أحيانن يبٌن معىن الغريب من األلفاظ، كيعرؼ اٞنصطلحا -ٗ
،  قليبلن  -َُ ما يستدؿ على اٞنسألة، َنانب استداللو ابلكتاب كالسنة أحيانن

.  يستدؿ ابألخبار كاآلاثر عن الصحابة أحيانن
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ال يذكر أقواؿ اٞنذاىب األخرل إال ندرنا، كال يتعرض ألقواؿ الصحابة  -ُُ
 ندرنا.  أك التابعٌن إال قليبلن 

، كأيب حامد الغزارل، كإماـ اٜنرمٌن ينقل حكم غًنه على اٞنسائل غالبنا -ُِ
أيب اٞنعارل اٛنويين، كالقاضي حسٌن، كأيب دمحم اٜنسٌن البغوم، كأيب احملاسن 
الركايشل، كغًنىم، ككثًننا ما يذكر حكم النوكم خاصة، كالرافعي. كأحيانن يذكر رأيو 

 .ُب بعض اٞنسائل، كقولو: ىذا كجو ضعيف، أك)كفيو نظر(، أك)قلت(، ك٥نو ذلك
يكثر من سرد األقواؿ كالوجوه ُب اٞنسائل، ح، إنو ٫نرج عن اٞنسألة  -ُّ

 األصلية كال يكاد القارئ يتذكرىا.
ا ُب ذلك على بعض الكتب ُب  -ُْ يسرد القائلٌن ابلقوؿ أك الوجو معتمدن

الفقو الشافعي، كاجملموع كالركضة للنوكم، فقد اعتمد عليهما كنقل عنهما كثًننا، 
لعزيز للرافعي، ككفاية النبيو البن الرفعة. كما اعتمد ُب بياف آراء ككذلك فتح ا

أصحاب الطريقتٌن، طريقة العراقيٌن كاٝنراسانيٌن، على اجملموع للنوكم، كفتح العزيز 
 للرافعي، ككفاية النبيو البن الرفعة، بل سلك ُب ذلك مسلكهم.

أك التعر ض  يكثر النقل من بعض الكتب بدكف اإلشارة إذل ذلك النقل -ُٓ
لو، كعند نقلو عن إماـ صاغى عبارتو أبسلوبو كفهمو ىو، كدل يقتصر على صياغة من 
نقلو عنو، كُب كثًن من النقوالت تكوف عبارةي القمورل أسهل كأرشق كأنفع من عبارة 

ا.  من نقل عنو، فهو يهتم بشرع عبارة من نقل عنو شرحنا ٢نتصرنا جدن
: )كقاؿ ن ينقل عنهم من األئمة فيقوؿ مثبلن ذكر م -ر٘نو هللا-كرّنا يغفلي 

 بعض الفقهاء(، أك )كقيل كذا(.
يستطرد اٞنؤلف أحيانن خارج موضوع الباب، فيذكر فوائد فقهية أخرل  -ُٔ

، َُْ، كصػَُّ، كصػُٗال عبلقة ٟنا ّنسائل الباب، كما فعل ذلك ُب صػ
 .َٔٓ، كصػِّْكصػ

 

 احملقق: ادلطلب الرابع: اصطالحات ادلؤلف يف النص
لكػػل مػػذىب مػػن اٞنػػذاىب األربعػػة كغًنىػػا مصػػطلحاتو اٝناصػػة بػػو، لقػػد كضػػع 

ُب كتػػاب اٛنػػواىر البحريػػة ٗنلػػة مػػن اٞنصػػطلحات، سػػواء كانػػت  -ر٘نػػو هللا-القمػػورل
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مصطلحات خاصة ّنذىب الشافعية، أك مصطلحات علميػة، كالػيت جػاءت ُب اٛنػزء 
 احملقق على النحو التارل:

 

 أبئمة ادلذىب وكتبهم: : مصطلحات خاصةأوًل 
 قولو "الشيا أبو دمحم": -ُ

يقصد بذلك عبد هللا بن يوسف بػن عبػد هللا ابػن دمحم بػن حيويػو اٛنػويين )كالػد 
 إماـ اٜنرمٌن أيب اٞنعارل اٛنويين(. 

 كإذا قاؿ "الركايشل": -ِ
 فيقصد غالبنا ما قالو عبد الواحد بن إٚناعيل الركايشل ُب كتابو ُنر اٞنذىب.

 إذا قاؿ "قاؿ اٞناكردم":ك  -ّ
 فيقصد بو ما قالو ُب كتابو اٜناكم الكبًن.

 كإذا قاؿ "قاؿ الرافعي": -ْ
 فاٞنقصود غالبنا ما قالو ُب كتاب فتح العزيز ُب شرح الوجيز.

 كإذا قاؿ "قاؿ العبادم": -ٓ
 فيقصد بو دمحم بن أ٘ند بن دمحم العبادم اٟنركم، أبو عاصم.

 ك العز":كإذا قاؿ "عز الدين أ -ٔ
 فاٞنقصود بو سلطاف العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ السلمي.

 كإذا قاؿ "القاضي": -ٕ
ىػػٍركىْرٍكًذمأبػػو علػػي  دمحم بػػن اٜنسػػٌنفاٞنقصػػود بػػو القاضػػي 

، كيقصػػد مػػا قالػػو ُب اٞن
 تعليقتو، إال إذا نص على خبلفو.

 كإذا قاؿ "قاؿ النوكم أك النواكم": -ٖ
قالػػػػو أبػػػػو زكػػػػراي ١نػػػػي الػػػػدين ٪نػػػػي النػػػػوكم ُب كتابػػػػو اجملمػػػػوع شػػػػرح مػػػػا فيقصػػػػد 

  اٞنهذب.
 كإذا قاؿ "اإلماـ": -ٗ

، اٛنػػويين اٞنعػػارل أبػػوبػػن يوسػػف بػػن دمحم  هللا عبػػدبػػن  اٞنلػػك عبػػدفاٞنقصػػود بػػو 
 كيقصد  بذلك القمورل ما قالو غالبنا ُب كتابو هناية اٞنطلب.
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 كإذا قاؿ "القفاؿ": -َُ
 القفػػػػاؿ) الشاشػػػػي بكػػػػر القفػػػػاؿ أبػػػػوبػػػػن إٚناعيػػػػل  علػػػػي بػػػػن دمحمفاٞنقصػػػػود بػػػػو 

 (.الكبًن
 كإذا قاؿ "قاؿ صاحب التقريب": -ُُ

فاٞنقصػػػػود بػػػػو أبػػػػو اٜنسػػػػن القاسػػػػم بػػػػن اإلمػػػػاـ أيب بكػػػػر دمحم بػػػػن علػػػػي القفػػػػاؿ 
 الشاشي.
 كإذا قاؿ "صاحب الذخائر": -ُِ

يػػػع بػػػن ٤نػػػا القاضػػػي أبػػػو اٞنعػػػارل اٞنخزكمػػػي لػػػي بػػػن ٗني األرسػػػوُب  فاٞنقصػػػود بػػػو ٠ني
 األصل اٞنصرم.

 كإذا قاؿ "ُب اٞنهذب": -ُّ
 فاٞنقصود بو ما قالو أبو إسحاؽ، إبراىيم بن علي الشًنازم ُب كتابو اٞنهذب.

 كإذا قاؿ "ُب اإلحياء": -ُْ
 فاٞنقصود بو ما قالو الغزارل ُب كتابو إحياء علـو الدين.

 كإذا قاؿ " قاؿ الغزارل": -ُٓ
 كتابو الوسيط إال إذا نص على خبلفو.فهو غالبنا ما قالو ُب  

 كإذا قاؿ "أبو إسحاؽ": -ُٔ
 .إبراىيم بن أ٘ند أبو إسحاؽ اٞنركركذمفاٞنقصود بو 

 كإذا قاؿ "كُب النهاية": -ُٕ
 فيقصد بو هناية اٞنطلب العارل للجويين.

 كإذا قاؿ "صاحب الكاُب": -ُٖ
 الزبًنم.فاٞنقصود بو أبو عبد هللا الزبًن بن أ٘ند بن سليماف 

 كإذا قاؿ "كُب التهذيب": -ُٗ
ُب كتابػػػػػو  البغػػػػػوم دمحم أبػػػػػوىػػػػػو  مسػػػػػعود بػػػػػن اٜنسػػػػػٌنفاٞنقصػػػػػود بػػػػػو، مػػػػػا قالػػػػػو 

 التهذيب.
 كإذا قاؿ "صاحب التنبيو، أك ُب التنبيو": -َِ
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 .إبراىيم بن علي بن يوسف أبو إسحاؽ الشًنازمفيقصد بو 
 كإذا قاؿ "صاحب اإلفصاح": -ُِ

 ٌن بن القاسم أبو علي الط م.فهو اٜنسن، كقيل اٜنس
 كإذا قاؿ "صاحب البياف": -ِِ

 فاٞنقصود بو أبو اٝنًن ٪ني بن سادل العمراشل.
 كإذا قاؿ "قاؿ ُب التتمة": -ِّ

، ككػػػػذلك إذا قػػػػاؿ "قػػػػاؿ اٞنتػػػػورل مػػػػأموف بػػػػن الػػػػر٘نن عبػػػػدفاٞنقصػػػػود بػػػػو اإلمػػػػاـ 
 اٞنتورل" فيقصد بو ما قالو ُب التتمة.

 امل":كإذا قاؿ "كُب الش -ِْ
 فاٞنقصود بو ما ذكره عبد السيد دمحم بن عبد الواحد بن الصباغ.

 كإذا قاؿ "كُب البداية": -ِٓ
 فاٞنقصود بو بداية اٟنداية لئلماـ الغزارل.

 كإذا قاؿ "ُب التعليقة": -ِٔ
 فاٞنقصود بو التعليقة الك ل للقاضي أيب الطيب طاىر الط م.

 كإذا قاؿ "كُب اٞنختصر": -ِٕ
 فاٞنقصود بو ٢نتصر اٞنزشل.

 كإذا قاؿ "كُب اٜنلية": -ِٖ
 فاٞنقصود بو كتاب حلية العلماء حملمد بن أ٘ند، أبو بكر الشاشي القفاؿ.

 كإذا قاؿ "كُب العيدة": -ِٗ
 فاٞنقصود بو كتاب العدة أليب اٞنكاـر إبراىيم بن علي بن اٜنسٌن الط م.

 كإذا قاؿ "كُب اللباب": -َّ
 ب اللباب أليب اٜنسن أ٘ند بن دمحم اٞنعركؼ اببن احملاملي.فيقصد بو كتا

 كإذا قاؿ "صاحب اٞنرشد": -ُّ
 فاٞنقصود بو علي بن اٜنسٌن القاضي أبو اٜنسٌن اٛنيٍورًم.

 كإذا قاؿ "صاحب التنبيو": -ِّ
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 ىػ(.ْٕٔفهو أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي الشًنازم )ت
 كإذا قاؿ "قاؿ الفقيو": -ّّ

يع، صاحب كتاب الذخائر.فاٞنراد بو، أ لًٌي بن ٗني  بو اٞنعارل ٠ني
 

 اثنًيا: مصطلحات لفظية:
 لفظ "اٛنمهور" أك "األكثركف": -ُ

فإ٧نا يقصد بو ٗنهور علماء اٞنذىب فقػط، أك األكثػرين مػن أصػحاب كعلمػاء 
 اٞنذىب فقط.

 لفظ "الشيخاف": -ِ
 زكراي النوكم. ك٨نا إماما اٞنذىب كمينػىقًٌحىاه أبو القاسم الرافعي، كأبو 

 "اٞنتقدموف، أك قدماء األصحاب" ك"اٞنتأخركف": -ّ
أصحاب الوجوه ىم اٞنػراد بقػوؿ علمػاء اٞنػذىب )األصػحاب اٞنتقػدموف(، ففػي 
فتػػاكل ابػػن حجػػر مػػا لفظػػو: "كُب االصػػطبلح أف اٞنػػراد بػػػ)األصحاب اٞنقتػػدموف( كىػػم 

ئػػة، كمػػن عػػداىم ال أصػػحاب األكجػػو غالبنػػا، كضػػبطوه ابلػػزمن، كىػػم مػػن قبػػل األربعما
يسموف ابٞنتقدمٌن كال ابٞنتأخرين، فما قربوا من عصر اجملتهدين خصوا ٕنييزنا ٟنػم علػى 

 .  (ُ)من بعدىم ابسم اٞنتقدمٌن" ىػ
مػا ييػراد هبػم الشػيخاف  أما اآلف كقبلو فًناد ابٞنتأخرين من بعد الشػيخٌن، كقلػيبلن 

 .(ِ)الرافعي كالنوكم
 "احملققوف":  -ْ

ىػػم الػػذين جػػاءكا بعػػد مرحلػػة ٓنريػػر اٞنػػذىب، كقػػاموا بعمليػػة تنقػػيح كٓنقيػػق ُب 
اٞنذىب مشلت بعض االستدراكات على الشػيخٌن، كأبػرز ىػؤالء احملققػٌن: األسػنوم، 
كاألذرعػػػي، كالبلقيػػػين، كزكػػػراي األنصػػػارم، كاٝنطيػػػب الشػػػربيين، كابػػػن حجػػػر اٟنيتمػػػي، 

ػػ ا كأعبلمنػػا ُب اٞنرحلػػة الػػيت تلػػٍت عصػػر كمشػػس الػػدين الرملػػي. كىػػؤالء كلهػػم كػػانوا مشوسن

                              
 . ّٔ/ْ( انظر: الفتاكل الفقهية الك ل: ُ)
 .ُْٓ( انظر: الفوائد اٞنكية: ص/ِ)
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الشيخٌن، إال أف زكراي األنصارم كابن حجػر كالرملػي تبػؤكا مػن اٞنكانػة عنػد مػن جػاء 
بعدىم ما دل يصل إليو غًنىم، حيث صارت كتػبهم ٣نثلػة للمػذىب، كمرجػع العلمػاء، 

 . (ُ)كعمدة اإلفتاء
 "األئمة": -ٓ

 ىم علماء كأصحاب اٞنذىب الشافعي اٞنعوؿ عليهم بعد اإلماـ الشافعي. 
 "ابالتفاؽ، أك ببل خبلؼ": -ٔ

كىػػػذا يعػػػين اتفػػػاؽ فقهػػػاء اٞنػػػذىب الشػػػافعي فقػػػط، دكف غػػػًنىم مػػػن اٞنػػػذاىب 
 الفقهية.
 "األحوط": -ٕ

يستعملو الشافعية إذا تعارض ظاىراف أك نصػاف كأحػد٨نا أقػرب إذل االحتيػاط، 
 .(ِ)لشافعي يرل تقدصل األحوط؛ ألنو أقرب إذل مقصود الشارعفاإلماـ ا
 "األشبو": -ٖ

كىو اٜنكم األقول شبهنا ابلعلة، كذلػك فيمػا لػو كػاف للمسػألة حكمػاف مبنيػاف 
 على قياسٌن، لكن العلة ُب أحد٨نا أقول من اآلخر.

 "الفقيو، أك الفقهاء": -ٗ
 كىذا يشمل فقهاء اٞنذىب الشافعي فقط.

 اؿ "كعليو الفتول":كإذا ق -َُ
 اٞنراد بو اٞنختار اٞنعتمد من آراء كأكجو فقهاء اٞنذىب الذم عليو العمل.

 التعبًن بػ"التفريع": -ُُ
كالتفريع أف يثبت ٞنتعلقو أمر حكمو بعد إثباتو ٞنتعلق لو آخر على كجو ييشعر 

 .(ّ)ابلتفريع كالتعقيب
 التعبًن بػ"قياس النص": -ُِ

                              
 . ُٔ( انظر: اٞندخل إذل اٞنذىب الشافعي، للدكتور نعماف جغيم: ص/ُ)
 .  َْٕ/ْ( انظر: البحر احمليط للزكشي: ِ)
(ّ :  .ُْٗ/ُ( انظر: موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو
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فكما أف  بو، كيؤكؿ الدليل عمـو بو ٫نص ك٣نا، القياس بدليل التأكيلكىو 
 آخر نص عمـو على فيقدـ الدليل اٝناص ٫نص الدليل العاـ فكذلك قياسو،

 نص قياس مع العاـ النص تعارض عند غًنه ُب كما ذلك كيكوف، بو ك٫نص
 .(ُ)خاص

 "اٝنراسانيوف، أك طريقة اٝنراسانيٌن": -ُّ
ىػ(، كتبعػو كثػًن ُْٕبزعامة القفاؿ الصغًن اٞنركزم )طريقة اٝنراسانيٌن، كانت 

مػػػن أعػػػبلـ اٞنػػػذىب ُب خراسػػػاف، كيطلػػػق علػػػيهم اٝنراسػػػانيوف، كٕنيػػػزت ىػػػذه الطريقػػػة 
 .(ِ) ُنسن الرتتيب ككثرة التفريع كالبحث

 "العراقيوف أك طريقة العراقيٌن": -ُْ
ذم انتهػت ىػػ(، الػَْٔطريقة العراقيٌن، كانت بزعامػة أيب حامػد اإلسػفرائيين )

إليو رائسة اٞنذىب الشافعي ُب بغداد، كتبعو ٗناعة من أعبلـ اٞنػذىب. كٕنيػزت ىػذه 
مػن اٝنراسػانيٌن،  الطريقة بدقة النقل لنصوص الشػافعي، فأصػحاهبا أثبػت كأتقػن نقػبلن 

 .(ّ)كيطلق عليهم العراقيوف
 فطريقػػػػة العػػػػراقيٌن كطريقػػػػة اٝنراسػػػػانيٌن: ٨نػػػػا طريقتػػػػاف ُب اٞنػػػػذىب الشػػػػافعي ُب
ع بينهمػا  البحث كالتفريع كالتأليف، كانتشرات ُب القرف الرابع كاٝنامس اٟنجريٌن، ٍب ٗني

، كقػد ظهػر اٛنمػع بينهمػا عنػد إمػاـ اٜنػػرمٌن اكاحػدن  افيمػا بعػد، كأصػبح اٞنػذىب طريقنػ
اٛنػػػويين، كابػػػن الصػػػباغ ، كالػػػركايشل، كأيب حامػػػد الغػػػزارل، كتػىػػػو جى ذلػػػك اٛنمػػػع الرافعػػػي 

 . (ْ)كالنوكم
 "اٞنراكزة": -ُٓ

، كىاٍلمىرىاًكزىةي: نسبة ، ىىرىاة، خيرىاسىافى  ُب أربعة مدف أعظم كىي إذل مىٍركى  بػىٍلا، )مىٍركى
 كاٞنسموع كسكوهنا، الراء بفتح مىٍرًكم   النسب قياس ألف زائدة؛ كالزام نػىٍيسىابيور(،

                              
  .ُٕٓ/ِانظر: شرح ٢نتصر الركضة: ( ُ)
 .ُّٖ-ُِٖ، اٞنذىب عند الشافعية: ص/ ُِ/ُانظر: اجملموع: (ِ)
 .ُّٖ-ُِٖ، اٞنذىب عند الشافعية: ص/ُِ/ُر: اجملموع: انظ (ّ)
 .ُّٖ-ُِٖ، اٞنذىب عند الشافعية: ص/ ُِ/ُانظر: اجملموع: (ْ)
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 اٝنراسانيوف. كىم مركزم،
 أصحابنا كطريقة كذا، اٝنراسانيوف أصحابنا إذا أطلق ُب الكتاب قاؿ

 أبو كىم كأتباعو، خراساف طريقة شيا اٞنركزم، القفاؿ فمرادىم كذا، اٝنراسانيٌن
 دمحم أبو كالشيا اٞنركركزم، حسٌن كالقاضي الفوراشل، القاسم كأبو الصيدالشل، بكر

 كاترة اٝنراسانيوف، قاؿ: يقولوف فتارة كاٞنسعودم، قيل السنجي، علي كأبو اٛنويين،
 .(ُ)كاحد مع  عن عباراتف ك٨نا اٞنراكزة، قاؿ: يقولوف

 :األصحاب"" -ُٔ
ػػػػػا مبلغنػػػػػا العلػػػػم ُب بلغػػػػػوا الػػػػػذين الشػػػػػافعية فقهػػػػػاء ىػػػػم  ٟنػػػػػم كانػػػػػت حػػػػػ، عظيمن
 كاسػػتنبطوىا الشػػافعي، اإلمػػاـ أصػػوؿ علػػى خٌرجوىػػا الػػيت اٝناصػػة، الفقهيػػة اجتهػػاداهتم

 .(ِ)كمذىبو الشافعي اإلماـ إذل منسوبوف ذلك ُب كىم قواعده، تطبيق خبلؿ من
قػػاؿ ابػػن حجػػر: "كاٞنػػراد ابألصػػحاب اٞنتقػػدمٌن ىػػم: أصػػحاب األكجػػو غالبنػػا، 

 .(ّ)كضبطوا ابلزمن ىـو ُب األربعمائة"
 .الوجوه أصحاب كيسموف

 

 اثلثًا: اصطالحات لبيان تعدد األقوال أو األوجو:
 :"األقواؿ" -ُ

كأقػػواؿ الشػػافعي منهػػا مػػا  ،- تعػػاذل هللا ر٘نػػو- الشػػافعي اإلمػػاـ اجتهػػادات ىػػي
 .(ْ)ىو قدصل، كمنها ما ىو جديد

 "القوالف":  -ِ
 .(ٓ)يدؿ على كجد اٝنبلؼ بٌن أقواؿ اإلماـ الشافعي

                              
 .ِّٔ/ُ، حاشية البجًنمي: ُّْ( انظر: هناية اٞنطلب: ص/ُ)
 .  ّّ( انظر: مصطلحات اٞنذاىب الفقهية: ص/ِ)
 .ِّقهية: ص/، مصطلحات اٞنذاىب الفّٓ؛ ٗ/ُ( انظر: مغين احملتاج: ّ)
، حاشييت قليويب َُٕ/ُ، مغين احملتاج: ْٖ/ُ، كهناية احملتاج: ٔٔ/ُ( انظر: اجملموع: ْ)

 .ّٔ، سلم اٞنتعلم احملتاج: ص/ُْ/ُكعمًنة: 
 . ّٔ( انظر: سلم اٞنتعلم احملتاج: ص/ٓ)



 

 
36 

 :القدصل" "القوؿ -ّ
أك إمػػبلءن،  إفتػػاءن، أك تصػػنيفنا مصػػر إذل انتقالػػو قبػػل الشػػافعي اإلمػػاـ قالػػو مػػا ىػػو

 .القدصل ابٞنذىب أيضنا كيسمى عنو، يرجع دل أـ األكثر كىو عنو رجع أكاف كسواء
 .(ُ)ثور كأبو كالكرابيسي الزعفراشل ركاتو كأبرز

 :اٛنديد" "القوؿ -ْ 
 .اٛنديد ابٞنذىب كيسمى إفتاء، أك تصنيفا ّنصر الشافعي قالو ما ىو

 .(ِ)اٞنرادم كالربيع كاٞنزشل البويطي: ركاتو كأبرز
كعليػو الفتػول ُب اٞنػذىب، إال كاٞنعتمد عنػد الشػافعية مػن القػولٌن ىػو اٛنديػد، 

 (ّ)بعض اٞنسائل اليت استثنيت، كأف، فيها ُب القدصل

 :كاألكجو" "الوجوه، -ٓ
 الػػػػػػيت كمذىبػػػػػػو، الشػػػػػػافعي اإلمػػػػػػاـ إذل اٞننتسػػػػػػبٌن األصػػػػػػحاب اجتهػػػػػػادات ىػػػػػػي
 الشػافعي، اإلمػاـ رٚنها اليت كالقواعد للمذىب، العامة األصوؿ ضوء على استنبطوىا

 .(ْ)اٞنذىب نطاؽ عن ٔنرج ال كىي
 :"الطرؽ" -ٔ

 .اٞنذىب حكاية ُب األصحاب اختبلؼ على االصطبلح ىذا يطلق
 كاحػد قػوؿ إال ٩نػوز ال: آخػركف كيقػوؿ قػوالف، اٞنسػألة ُب: بعضػهم يقوؿ كأف

 .كاحد كجو أك

                              
: "كصنف ُب العراؽ كتابو القدصل كيسمى )اٜنجة(،  َُ-ٗ/ُ( قاؿ النوكم ُب اجملموعُ)

كيركيو عنو أربعة من جلة أصحابو، كىم: اإلماـ أ٘ند بن حنبل، كأبو ثور، كالزعفراشل، 
 كالكرابيسي".

 . َُ-ٗ/ُ( انظر: اجملموع: ِ)
-ٔٔ/ُ( قيل: ىي ثبلث مسائل، كقيل: سبع مسائل، كقيل: عشركف. انظر اجملموع: ّ)

ٕٔ. 
، حاشييت قليويب ْٖ/ُ، هناية احملتاجٔ/ُ، اجملموعُِٖ/ّ( انظر: فتح العزيز: ْ)

 . ُْ-ُّ/ُكعمًنة
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 .مطلق خبلؼ فيها: اآلخر كيقوؿ تفصيل، اٞنسألة ُب: أحدىم يقوؿ أك
 .(ُ)االختبلؼ من ذلك ك٥نو
 :"التخريج" -ٕ
 :فقاؿ التخريج مصطلح ّٔ/ُاحملتاج مغين ُب الشربيين اٝنطيب بٌن

 كدل متشاهبتٌن صورتٌن ُب ٢نتلفٌن ُنكمٌن الشافعي ٩نيب أف ىو كالتخريج
 األخرل، إذل صورة كل ُب جوابو األصحاب فينقل بينهما، للفرؽ يصلح ما يظهر

 اٞنخرج ىو ىذه ُب اٞننصوص ك٢نرج، منصوص: قوالف منهما صورة كل ُب فيحصل
 ابلنقل قوالف فيهما فيقاؿ ىذه، ُب اٞنخرج ىو تلك ُب كاٞننصوص تلك، ُب

 .كالتخريج
 

 رابًعا: مصطلحات الرتجيح والختيار وبيان ادلعتمد يف ادلذىب:
-مصػػطلحات الرتجػػيح ُب اٞنػػذىب الشػػافعي الػػيت مشػػى عليهػػا اٞنؤلػػف القمػػورل

 .-ر٘نو هللا
 :"اٞنذىب" -ُ
 األصػحاب اخػتبلؼ عنػد كذلك اٞنذىب، حكاية ُب الراجح الرأم على طلقيي 

كاٞنعتمػػد منهػػا  الػػراجح ىػػو مػػا اٞنصػػنف فيختػػار أكثػػر، أك طػػريقٌن بػػذكرىم حكايتػػو ُب
 .(ِ)، أك ىو اٞنذىباٞنذىب على: كيقوؿ

 :"األصح" -ِ
 كذلػػك الشػػافعي، اإلمػػاـ ألصػػحاب الوجػػوه أك الػػوجهٌن مػػن الػػراجح الػػرأم ىػػو

، الػػػوجهٌن بػػػٌن االخػػػتبلؼ كػػػاف إذا  كتػػػرٌجح منهمػػػا، كػػػل دليػػػل قػػػوة إذل ابلنظػػػر قػػػواين
 .األصح ىو حينئذ الوجوه من فالراجح اآلخر، على أحد٨نا

 قػػػوة ُب منػػػو أقػػػول األصػػػح لكػػػن الصػػػحة، ُب يشػػػاركو الػػػذم الصػػػحيح كيقابلػػػو

                              
 .ْٗ/ُ، هناية احملتاج: ْٖ/ُ، ٓنفة احملتاج: ٔٔ؛ ٓٔ/ُ( انظر: اجملموع: ُ)
 .ِّٕ( انظر: مصطلحات اٞنذاىب الفقهية: ص/ِ)
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 .(ُ)لذلك عليو فرتٌجح دليلو
 :"الصحيح" -ّ
 كذلػػك الشػػافعي، اإلمػػاـ ألصػػحاب الوجػػوه أك الػػوجهٌن مػػن الػػراجح الػػرأم ىػػو

 غايػػػة ُب منهمػػػا اٞنرجػػػوح دليػػػل كػػػاف أبف ضػػػعيفنا، الػػػوجهٌن بػػػٌن االخػػػتبلؼ كػػػاف إذا
 .الصحيح ىو حينئذ الوجوه من فالراجح الضعف،

 .(ِ)..كذا كجو كُب: يقوٟنم عنو كيعٌ   الفاسد، أك الضعيف كيقابلو
 "االختيار":-ْ

يكػػػوف االختيػػػػار حػػػػٌن يوجػػػػد اخػػػتبلؼ لؤلصػػػػحاب ُب مسػػػػألة، فيختػػػػار أحػػػػد 
 علماء الشافعية أحد قوليو، أك أحد أقواؿ األصحاب. 

فهػو مػن ألفػاظ الرتجػيح عنػد النػوكم، كحيػث يكػوف خػبلؼ ُب اٞنػذىب، قػػاؿ 
: "كمػ، جػاء شػيء رجحتػو طائفػة يسػًنة، ككػاف الػدليل الصػحيح -ر٘نػو هللا-النوكم 

، كقالػت أبنو الراجح دلػيبلن  اقلت: اٞنختار كذا، فيكوف اٞنختار تصر٪نن  الصريح يؤيده،
 . (ّ)بو طائفة قليلة كأف األكثر األشهر ُب اٞنذىب خبلفو"

 :"النص" -ٓ
 مرفػػوع ألنػػو نصنػػا كٚنػػي الشػػافعي، اإلمػػاـ كتػػاب ُب عليػػو اٞننصػػوص القػػوؿ ىػػو

 .(ْ)اٞنخر ج القوؿ كيقابلو عليو، اإلماـ بتنصيص القدر
 :"الظاىر، كاألظهر" -ٔ 

 كػػػاف إذا كذلػػػك الشػػػافعي، لئلمػػػاـ األقػػػواؿ أك القػػػولٌن مػػػن الػػػراجح الػػػرأم ىػػػو
، القػولٌن بػػٌن االخػتبلؼ  علػػى أحػد٨نا كتػػرجح منهمػا، كػػل دليػل قػػوة إذل ابلنظػر قػػواين

                              
 . ْٓ/ُ، مغين احملتاج: ٔ/ُ( انظر: ركضة الطالبٌن: ُ)
 .ْٓ/ُ، مغين احملتاج: ْٖ/ُنظر: هناية احملتاج: ( اِ)
، مصطلحات اٞنذاىب الفقهية: ِٗ/ُ، مغين احملتاجِّ-ُّ( التحقيق للنوكم: ص/ّ)

 .ِٕٕ،ِٓٓ، ِْٓص/
، البحث الفقهي، د/إٚناعيل ُْ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنةُِ/ُ( انظر: مغين احملتاجْ)

 .ِِّسادل، ص
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 .األظهر ىو حينئذ الشافعي اإلماـ أقواؿ من فالراجح اآلخر،
 ُب ظهػػػورنا منػػػو أشػػػد األظهػػػر لكػػػن الظهػػػور، ُب يشػػػاركو الػػػذم الظػػػاىر كيقابلػػػو

 .الرجحاف
 :"اٞنشهور" -ٕ

 كػػػاف إذا كذلػػػك الشػػػافعي، لئلمػػػاـ األقػػػواؿ أك القػػػولٌن مػػػن الػػػراجح الػػػرأم ىػػػو
 ىػػػػو حينئػػػػذ الشػػػػافعي اإلمػػػػاـ أقػػػػواؿ مػػػػن فػػػػالراجح ضػػػػعيفنا، القػػػػولٌن بػػػػٌن االخػػػػتبلؼ

 .اٞنشهور
 .(ُ)دليلو ضعف الذم الغريب كيقابلو

 

 التضعييف:خامًسا: مصطلحات   
تػػػدؿ علػػػى التضػػػعيف، أم علػػػى الػػػرأم الضػػػعيف، أك  ااسػػػتعمل القمػػػورل ألفاظنػػػ

 الوجو الضعيف، كمن ىذه األلفاظ:
 من النص احملقق. ٖٔ"حيكي"، بناء للمجهوؿ، كما ُب صػ -ُ
 .ُّٗك"قيل"، بناء للمجهوؿ، كما ُب صػ -ِ
 .ُٓٗكما ُب صػ  "قوؿ كذا"ُب و -ّ
 .ْٔك"غريب" كما ُب صػ -ْ
 .ٔٔك"بعيد" كما ُب صػ -ٓ
ا" كما ُب صػ  -ٔ  .َُُك"بعيد جدن
 .َٖك"ضعيف" كما ُب صػ -ٕ
 .َّٓ، كصػِِْشاذ"، كما ُب صػ  ىو"، ك"ك شذ  فبلفك" -ٖ

                              
، البحث الفقهي: َِٕحات اٞنذاىب الفقهية: ص/، مصطلْٓ/ُ( انظر: مغين احملتاجُ)

 .ِِٕص/
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 ادلطلب اخلامس: مصادر ادلؤلف يف النص احملقق.
اعتمػد القمػػورل ُب كتابػو )اٛنػػواىر البحريػػة( علػى مصػػادر كثػػًنة، كقػد نقػػل منهػػا 

بواسطة كتػب أخػرل، كمنهػا مػا نقػل عنػو كثػًننا، كمنهػا مػا نقػل عنػو مػرة أك مباشرة أك 
مرتٌن، كمنها ما نقل عنو ابلنص، كمنها ما نقػل عنػو ابٞنعػىن، كىػو ُب بعػض األحيػاف 

 يذكر اسم اٞنؤلف كال يذكر اسم الكتاب كمن ذلك قولو:
، الشػػػػػػافعي، اٞنػػػػػػزشل، البغػػػػػػوم، النػػػػػػوكم، الرافعػػػػػػي، الغػػػػػػزارل، مسػػػػػػلم، البيهقػػػػػػي

 البندنيجي، السنجي، ك٥نو ذلك.
 ض للكتاب، كال يذكر اٞنؤلف، كمن ذلك قولو:كُب بعض األحياف يتعر   

 ُب األـ، ُب اٞنختصر، ُب التتمة، ُب الوسيط، ُب اإلحياء، كىكذا.
الشػافعي ُب  كُب بعض األحياف يتعرض للمؤلػف كللكتػاب، كمػن ذلػك قولػو: 

 صحيحو، الغزارل ُب اإلحياء، كىكذا.األـ، البغوم ُب الفتاكل، مسلم ُب 
 ُب كتابو مرتبة على حركؼ اٟنجاء: ر منها اٞنصادر اليت نص عليهاكسأذك

 ىػ(. مطبوع.ّٖٔاإلٗناع، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد ال )ت -ُ
 ىػ(. مطبوع. َٓٓ )ت الغزارل دمحم بن دمحم لئلماـ الدين، علـو إحياء -ِ
 ػ(. مطبوع.ى َِ ْ) الشافعي إدريس بن دمحم هللا عبد أيب لئلماـ األـ، -ّ

 . مفقود.(ُ)ىػ(َِْالشافعي) إدريس بن دمحم هللا عبد أيب لئلماـ اإلمبلء، -ْ
 ىػ(. مطبوع. َٓٓ )ت الغزارل دمحم بن دمحم بداية اٟنداية، لئلماـ -ٓ

 ىػ(. مطبوع. ٖٓٓ )ت العمراشل سادل بن ٪نٍن اٝنًن أليب البياف، -ٔ

التبصرة، أليب دمحم، عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن حيويو  -ٕ
 ىػ(. مطبوع.ّْٖاٛنويين)ت

                              
( اإلمبلء كتاب صنفو الشافعي ُب الفقو مثل األـ كاٞنبسوط كغًن٨نا من الكتب، ُب كشف ُ)

لئلماـ، اجملتهد دمحم بن إدريس الشافعي كىو ُب ٥نو أماليو : اإلمبلء  ُٗٔ/ُالظنوف
قاؿ النواكم ُب اجملموع  س كذلك(،حجمنا، كقد يتوىم أف )اإلمبلء( ىو )األمارل(، كلي

 : "اإلمبلء من كتب الشافعي اٛنديدة". َّ/ّ
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 شرؼ بن ٪نٍن الدين ١نيي زكراي التبياف ُب آداب ٘نلة القرآف، أليب -ٖ
 . مطبوع.(ىػٕٔٔت) النوكم

ىػ(.  ْٖٕ )ت اٞنتورل مأموف بن الر٘نن عبد سعيد أليب اإلابنة، تتمة -ٗ
 َنامعة أـ القرل ّنكة اٞنكرمة.١نقق 

 )تأيب الطيب طاىر بن عبد هللا الط مالتعليقة الك ل للقاضي  -َُ
 (. ١نقق ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.ىػَْٓ

ىٍركىْرٍكًذمٌ  أ٘ند بن دمحم بن اٜنسٌن قاضيلل التعليقة -ُُ
. (ىػ ِْٔ ت)اٞن

 مطبوع.
 الشاشي القفاؿ علي بن دمحم بكر أيب بن القاسم اٜنسن أليب التقريب، -ُِ

 . مفقود.(ُ)ىػ(،ََْ)ت
ىػ(.  ْٕٔ )ت الشًنازم علي بن إبراىيم إسحاؽ أيب التنبيو، لئلماـ -ُّ
 مطبوع. 
 اببن اٞنعركؼ ،شلٌ زى كٍ الز   سهل أبو دمحم بن دمحم بن ٘ندٗنع اٛنوامع، أل -ُْ
 . مفقود.(ِ)(ِّٔ)ت ًعٍفرًيس

                              
قاؿ القاضي ابن خلكاف: قلت: كرأيت ُب شواؿ سنة ٙنس كستٌن كستمائة، ُب خزانة ( ُ)

الكتب ابٞندرسة العادلية بدمشق احملركسة كتاب التقريب ُب ست ٠نلدات، كىي من 
تصنيف أيب اٜنسن القاسم ابن أيب بكر القفاؿ حساب عشر ٠نلدات، ككتب عليو أبنو 

كالتقريب الذم البن القفاؿ قليل الوجود، كالذم لسليم موجود أبيدم الناس، . الشاشي
. نقلتو ََِ/ْانظر: كفيات األعياف:  كىذا التقريب ىو الذم ٔنرج بو فقهاء خراساف.

 بتصرؼ.
ٗنع أبو سهل ُب ىذا الكتاب  : "كىقد َِّ/ّقاؿ السبكي ُب طبقات الشافعية الك   (ِ)

فأكعى، استوعب فيو على ما ذكر القدصل، كاٞنبسوط، كاألمارل، كركاية البويطي، كحرملة، 
كابن أيب اٛنٍىاريكد، كركاية اٞنزشل ُب اٛنامع الكبًن كاٞنختصر، كركاية أىب ثور، ٍب إذا فرغ من 

 صار الكتاب بذلك أصبلن ٞنا فرعو ابن سريج كغًنه من األصحاب، ف ابب عقد بعده ابابن 
 من أصوؿ اٞنذىب، كقد كقف عليو أبو عاصم العبادم كنقل عنو".
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 . ٠نهوؿ.(ُ)ىػ(َٓٓاٞنخزكمي ) ٗنيىٍيع بن ٠نيىلًٌي اٞنعارل، أليب الذخائر، -ُٓ
الزايدات، كمن ألقاهبا: زايدات الفتاكل، الزايدات ُب الفتاكل،  -ُٔ

 . مطبوع.(ْٖٓ، حملمد بن أ٘ند بن دمحم أيب عاصم العىب ادم)ت(ِ)الزكائد
 الواحد عبد بن دمحم بن السيد عبد لئلماـ الشافعية، فركع ُب الشامل -ُٕ

 . ١نقق ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.(ّ)ىػ( ْٕٕ بن الصباغ )ت
 ١نيي زكراي ( أليباٜنجاج بن مسلم صحيح شرح اٞننهاجشرح مسلم ) -ُٖ

 . مطبوع.(ىػٕٔٔت) النوكم شرؼ بن ٪نٍن الدين
النيسابورم  القشًنم اٜنجاج بن مسلم لئلماـ مسلم، صحيح -ُٗ

 ىػ(. مطبوع. ُِٔ)ت
 ىػ(. ٠نهوؿ. ِّٓ)ت الط مأليب اٞنكاـر إبراىيم بن علي العدة  -َِ
 الدين تقي عمرك، أبو الر٘نن، عبد بن عثماف، لالصبلح ابن فتاكل -ُِ
 . مطبوع.(ىػّْٔت) الصبلح اببن اٞنعركؼ

 فتاكل الفقيو ابن اٜنمًنم اٞنصرم. ٠نهوؿ. -ِِ
الزايدات على زايدة فتاكل العبادم، كمن ألقاهبا: الفتول للعبادم،  -ِّ

حملمد بن أ٘ند بن دمحم أيب عاصم ،(ْ)الزايدات، الزايدة على زايدات الزايدة
 ، مطبوع.(ْٖٓالعىب ادم)ت
 ىػ(. مطبوع. ِْٔ )ت  اٞنركزم دمحم بن اٜنسٌن للقاضي الفتاكل، -ِْ

                              
( كىو كثًن الفركع كالغرائب إال أف ترتيبو غًن معهود متعب ٞنن يريد استخراج اٞنسائل منو ُ)

 . ِِّ/ُا أكىاـ كقاؿ األذرعي إنو كثًن الوىم. انظر: طبقات الشافعية: كفيو أيضن 
، ىدية العارفٌن: ِْٗ/ِ، هتذيب األٚناء كاللغات: ِّْ/ُطبقات الفقهاء: ( انظر: ِ)

 .ْٔٗ/ِ، كشف الظنوف: ُٕ/ِ
، كأثبتها أدلة. انظر: كفيات األعياف: ( كىو من أجود كتب الشافعية كأصحها نقبلن ّ)

 . كىو ١نقق ُب اٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.ُٔ/ِ، ككشف الظنوف: ِٖٓ/ِ
، طبقات َُْ/ْ، طبقات الشافعية الك ل: ِْٗ/ِذيب األٚناء كاللغات: ( انظر: هتْ)

 . َُٖ/ْالشافعية: 
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. (ُ)(ُّٕ، أليب عبد هللا الزبًن بن أ٘ند بن سليماف الزبًنم)تالكاُب -ِٓ
 ٠نهوؿ.

اٞنعركؼ  ،الضيب دمحم بن أ٘ند اٜنسن يب، ألالشافعي الفقو ُب اللباب -ِٔ
 ىػ(. مطبوع.ُْٓ)ت  اببن احملاملي
البويطي  ٪نٍن بن يوسف يعقوب أيب لئلماـ البويطي، ٢نتصر -ِٕ

 . ١نقق ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.(ِ)ىػ(ُِّ)
ىػ(.  ِْٔ اٞنزشل )ت ٪نٍن بن إٚناعيل إبراىيم أيب لئلماـ ٢نتصر اٞنزشل، -ِٖ
 مطبوع.

 .فقودم.(ّ) مرً وٍ اٛني  اٜنسٌن بن علي اٜنسن، أيب لقاضيلاٞنرشد،  -ِٗ
 بكر أبو ،اٜنسٌن بن أ٘ند بن مدحمل)حلية العلماء(،  اٍلميٍستىٍظًهرًمًٌ  -َّ
 مطبوع. (.ىػَٕٓ )تاٞنستظهرم الفارقٌي، ،القفاؿ الشاشي

يوسف  بن علي بن إبراىيم إسحاؽ أليب الشافعي، الفقو ُب اٞنهٌذب -ُّ
 ىػ(. مطبوع. ْٕٔ الشًنازم )ت

 ىػ(. مطبوع.َٓٓالوجيز، لئلماـ أيب حامد الغزارل )ت -ِّ
   

                              
:"صن فى كيتػيبنا كثًنة منها الكاُب ُب  ِٔٓ/ِ( قاؿ النوكم ُب هتذيب األٚناء كاللغاتُ)

 اٞنذىب، ٢نتصر ٥نو التنبيو كترتيبو عجيب غريب".
 ١نقق ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.( كتاب ٢نتصر دكف فيو أقواؿ الشافعي كمذىبو. ِ)

 . ُّٔ/ِانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
 قاؿ ابن الصبلح: صٌنف )اٞنرشد( ُب عشرة أجزاء، ك)اٞنوجز( على ترتيب )اٞنختصر(. (ّ)

 .َُّ/ُانظر: طبقات الشافعية: 
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 ادلطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.

، كىػي نسػخة مكتبػة أول: وصف النسخة اخلطية الفريـدة ادلختـارة للتحقيـق
 :تركيامتحف طوبقبوسرام، اسطنبوؿ، 

كىػػي مػػن أًب نسػػا اٞنخطػػوط، مكتوبػػة ِنػػط مقػػركء كاضػػح كٗنيػػل، كىػػي سػػاٞنة 
، كالطمػػػس، كالبيػػػاض، كالسػػػواد ك٥نوىػػػا مػػػن العيػػػوب، كتصػػػويرىا  مػػػن السػػػقط، كاٝنػػػـر

 عارل اٛنودة، كعليها ٕنلك.
 (.َِٕرقم حفظها: ) -ُ
( ٠نلػدا، كمفقػود منهػا ُِ(، كأصل اٞنخطوط يقع ُب )ٗعدد اجمللدات: ) -ِ

 إال أهنا موجودة ُب النسا األخرل. كاٜنادم عشراجمللد: الثاشل، كاٝنامس، 
 (.ََِِعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٓعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٓإذل  َُعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع اٝنط: نسا مشرقي. -ٔ
  : ابن مسعود اٜنكرم.اسم الناسا -ٕ
 ىػ(.ََٖاتريا النسا: ) -ٖ
 لوف اٞنداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابأل٘نر، كابقي النص ابألسود.  -ٗ

 

  :اثنيا: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب
 .(ُ)ال يوجد القسم اٝناص يب ُب ىذه النساتنبيو: 

كعنهػػا نسػػخة مصػػورة ُب مركػػز  ابريــس، فرنســا،، نســخة ادلكتبــة الو نيــة -ٔ
 ؛اٞنلك فيصل

 أف ىػػػذه النسػػػخة ىػػػي ُب الواقػػػع تكملػػػة لنسػػػخة بعػػػد االطػػػبلع كاٞنقارنػػػة تبػػػٌن  
 :اٞنكتبة األزىرية

 (.َُِٔرقم حفظها: ) -ُ

                              
 .ِِٓ-ِِْ/ّ: فهرس آؿ البيت (ُ)
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 (، كفيو اٛنزآف اٝنامس كالسادس.ُعدد اجمللدات: ) -ِ
 (.ّْٕعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٗعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٖإذل  ُٓ السطر: )عدد الكلمات ُب -ٓ
 نوع اٝنط: نسا مشرقي. -ٔ
 جودة اٝنط: مقركء متوسط الوضوح. -ٕ
 اسم الناسا: علي احمللي الشافعي. -ٖ
اتريػػػا النسػػػا: يػػػـو األحػػػد الثالػػػث كالعشػػػرين مػػػن شػػػهر ربيػػػع األكؿ سػػػنة  -ٗ
 ىػ.ّٖٔ

 . لوف اٞنداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابأل٘نر، كابقي النص ابألسود -َُ
 

 :نسخة ادلكتبة األزىرية، القاىرة، مصر -ٕ 
 (.ُِّْٔ/ُِّْٓرقم حفظها: ) -ُ
(، كىػػي: الثػاشل، كالثالػػث مقسػم علػػى جػزئٌن، كالرابػػع، ٓعػدد اجمللػدات: ) -ِ
 كاٝنامس.
 (.ٖٓٔعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٗعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٖإذل  ُٓعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع اٝنط: نسا مشرقي. -ٔ
 جودة اٝنط: مقركء متوسط الوضوح. -ٕ
 اسم الناسا: علي احمللي الشافعي. -ٖ
 ىػ(.ّٖٔاتريا النسا: ) -ٗ

 لوف اٞنداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابأل٘نر، كابقي النص ابألسود. -َُ
 

 :نسخة دار الكتب، القاىرة، مصر -ٖ
 (.ِِٔ/ْٖ/ٕٗ/ْرقم حفظها: ) -ُ
اٛنػػػزء: األكؿ، الرابػػػع، اٝنػػػامس، كجػػػزآف غػػػًن (، كىػػػي ٓعػػػدد اجمللػػػدات: ) -ِ
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، كاتضػح بعػد التحػرم كالبحػث ُّٗكُّٕمرقمٌن، كىناؾ جزءاف آخراف ٓنت رقم 
 أف أحد٨نا شرح للوسيط ٞنؤلف آخر كاٛنزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمورل.

 (.َِٗعدد اللوحات: ) -ّ

 (.ِٓعدد األسطر: ) -ْ
 .(َِ-ُٓعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع اٝنط: )نسا مشرقي معتاد(. -ٔ
 اسم الناسا: موسى بن عبد اللطيف اٞنتطيب. -ٕ
 اتريا النسا: غًن معركؼ. -ٖ

 لوف اٞنداد: أسود. -ٗ
 

بعػػػد االطػػػبلع كاٞنقارنػػػة  ،نســـخة ادلكتبـــة الســـليمانية، إســـطنبول، تركيـــا -ٗ
متحػػػػػف تبػػػػػٌن أف ىػػػػػذه النسػػػػػخة ىػػػػػي ُب الواقػػػػػع اٛنػػػػػزء الثػػػػػاشل اٞنفقػػػػػود مػػػػػن نسػػػػػخة 

 :طوبقبوسرام
 (.ُٔٓرقم حفظها: ) -ُ
 (، كىو اٛنزء الثاشل.ُعدد اجمللدات: ) -ِ
 (.ِّٖعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٓعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٓإذل  َُعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع اٝنط: نسا مشرقي. -ٔ
 جودة اٝنط: مقركء كاضح كٗنيل -ٕ
 اسم الناسا: ..... ابن مسعود اٜنكرم. -ٖ
 ق(.ََٖاتريا النسا: ) -ٗ

 لوف اٞنداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابأل٘نر، كابقي النص ابألسود.
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 مناذج من ادلخطوط:

 نسخة مكتبة متحف  وبقبوسراي )األصل(:

 
 اللوحة األوىل من ادلخطوط 
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 اللوحة األخًنة من ادلخطوط 
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 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخًنة من النص احملقق 

 



 

 انقسى انثبني: اننص احملقق



  

 كزبة احليض، وفيه سزخ أثىاة:
 انجبة األول: يف أحكبو احليض.

 ادلسزحبضبد.انجبة انثبني: يف 
 انجبة انثبنث: يف ادلسزحبضخ ادلزحريح.

ب.
ً
ب ورنسى شيئ

ً
 انجبة انراثع: يف ادلزحريح انزي حتفظ شيئ

 اخلبيس: يف انزهفيق.انجبة 
فبس

ِّ
 انجبة انسبدس: يف انن
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 (ٕ)احليض (ٔ)كتاب

من قػىٍعره بعد  (ّ)كىو دـ يسيل من اٞنرأة ُب أكقاتو ٢نصوصة يرخيو ر٘نها
 كفيو ستة أبواب:. (ْ)بلوغها

                              
.  ( الًكتابي ُ)  لغة: اٛنىٍمع كالضْم، كاٛنمع: كيتيبه

كُب اصطبلح اٞنصٌنفٌن: اسم للمكتوب ٠نازنا، كىو من ابب تسمية اٞنفعوؿ ابٞنصدر، كىو  
 كاٛننس اٛنامع ألنواع كىي: األبواب كالفصوؿ كاٞنسائل. 

. مادة:  ٖٗٔ/ُ، لساف العرب: ُُُ/ْ، هتذيب األٚناء كاللغات: ُْ/ُانظر: اٞنطلع: 
 كتب.

ًحٍيضي يكوف اٚننا كمصدرنا. كاٞنرٌة من اٜنيض (ِ)
ى
ٍيضنا، كاٞن ٍيضي حىٍيضنا ك١نًى : حىاضىت اٞنرأةي ٓنًى

ًائضه كحىاًئضىةه،  الواحدة: اٜنىٍيضىةي. كاالسم: اٜنًٍيضىةي، كٗنعها: اٜنيض. الواحدة: حى
 كاٛنمع: حيي ضه كحىوىاًئض.

، اٞنعجم ٕٔ/ّ، العٌن: ْٗٓ/ُٗنهرة اللغة : ،ُُٖٕ/ُانظر: منتخب صحاح اٛنوىرم: 
 . مادة: حيض.ُٗٓ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ُِِ/ُالوسيط: 

كمن أٚناء اٜنيض: يقاؿ: دىرىسىت، كطىًمثىت، كنىًفسىت، كأىٍعصىرىت، كأىٍكبػىرىت، كضىًحكىت. كلو 
 .ّنعىن حىاضت

يذكر -موضع تكوين اٛننٌن ككعاؤه ُب البطن، ُب اللغة: الرحم كالر ٍحم كالٌرًٍحم:  ( الرحمّ)
 ، كاٛنمع: أرحاـ.-كيؤنث

 . مادة: رحم.ِّٓ/ُ، اٞنعجم الوسيط: َُِ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
كالرحم عند الفقهاء: كعاء الولد، كىو جلدة على صورة اٛنىر ة اٞنقلوبة، فبها الضيق من جهة 

 . ٖٖ/ُإعانة الطالبٌن:  الفرج، ككاسعو أعبله، كيسمى أبـ األكالد. انظر:
 . ا( ىذا تعريف اٜنيض اصطبلحن ْ)

، اجملموع: ِٗٔ/ُ، شرح اٞنشكل: ُّّ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٖٗ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن: 
 .ِٕٕ/ُ، مغين احملتاج: ٗٗ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِِ/ُ، الغرر البهية: ِّْ/ِ
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 (ٕ)األول يف أحكامو (ٔ)الباب
 :كقدره ،معرفة سنو كيقدـ عليو

أما السن الذم ٪نتمػل اٜنػيض فهػو سػن البلػوغ، كالرجػوع فيػو إذل الوجػود. كُب 
 مدة إمكاف البلوغ ُب الصبية ابٜنيض كإنزاؿ اٞنين ثبلثة أكجو:

 أنو بدخوؿ السنة التاسعة. أحدىا:
 ابنقضاء نصفها. والثاين:
                                . (ّ)، أنو بدخوؿ السنة العاشرة-كىو األصح- والثالث:

                              
لغة: مدخل البيت، كما يسد بو اٞندخل من خشب ك٥نوه، ك٩نمع على أبواب  ( البابُ)

كبًيباف، كيقاؿ: ابابت الكتاب: سطوره، كأبواب مبوبة، كما يقاؿ: أصناؼ مصنفة. 
. مادة: ٕٓ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ْٕ/ِ، اتج العركس: ِِّ/ُانظر: لساف العرب: 

 بوب.
 .الة على فصوؿ كمسائل غالبن : اسم ٛنملة ٢نتصة من الكتاب، مشتمااصطبلحن 

 .ُّٕ/ْانظر: معجم اٞنصطلحات كاأللفاظ الفقهية: 
الباب: اسم ٛنملة ٢نصوصة دالة على معاف ٢نصوصة : " ِٗ/ُكجاء ُب إعانة الطالبٌن

 .ا"مشتملة على فصوؿ كفركع كمسائل غالبن 
: قضى. اابألمر حيكمن  –بلثة بفتح الث –لغة: حىكىمى  ( األحكاـ ٗنع )اٜنكم(، كاٜنكمِ)

. مادة: َُٓ/ُّ، اتج العركس: َُٗ/ُكاٜنكم: العلم كالثقة. انظر: اٞنعجم الوسيط: 
 حكم.

 : ينقسم اٜنكم إذل قسمٌن، تكليفي، ككضعي.اكاصطبلحن 
 .افاٜنكم التكليفي: خطاب هللا اٞنتعلق أبفعاؿ اٞنكلفٌن اقتضاءن أك ٔنيًنن 

لو، أك  الشيء آخر، أك شرطن  ااٞنتعلق َنعل الشيء سببن كاٜنكم الوضعي: خطاب هللا 
 منو. امانعن 

 .ُْْ/ُ، اإلهباج ُب شرح اٞننهاج: َُّ/ٓانظر: احملصوؿ ُب أصوؿ الفقو: 
، البياف: ِّْ/ٔ، اٜناكم الكبًن: ِّْ/ٔ، ُّْ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

-ُِٖ/ِكفاية النبيو: ،  ّْٕ/ِ، اجملموع: ُِٗ-َِٗ/ُ، فتح العزيز: ُِٗ/ٔ
 .ُِّ/ُ، الغرر البهية: ُِٗ
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 أظهـــركىػػػو تقريػػػب ال ٓنديػػػد ُب  .(ُ)كاالعتبػػػار ابلسػػػنٌن القىمىرًي ػػػة ال الش ٍمًسػػػي ة
 ، فلو رأتو قبل ذلك ّندة قريبة كاف حيضها.(ِ)الوجهٌن

انقطاع الدـ كاٞنػدة اٞنقػدرة زمػن يسػع  (ْ): أبف ال يكوف  بٌني(ّ) القربي كحدْ 
 .اكطهرن ا حيضن 

. كمفهومو أنو يؤثر مػا (ٔ): ال يضر نقصاف اٞندة اليـو كاليومٌن(ٓ)كقاؿ اٞناكردم
             . (ٖ)فسػػػػػػػػػاد (ٕ)/، بػػػػػػػػػل دـازاد عليهمػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػبل يكػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػدـ اٞنرئػػػػػػػػػي قبلػػػػػػػػػو حيضنػػػػػػػػػ

                              
يـو كٙنيٍسي يـو كسيديسيوي؛  ّْٓ( القىمىرًي ة: نسبة إذل القمر أم: اٟنبلؿ، ك)السنة اٍلقىمىرًي ةي( ُ)

طىٍت على الثبلثٌن سن األف كل ثبلثٌن سنة تزيد أحد عشر يومن  ة بسبب الكسور فإذا قيسًٌ
، كاٝنمسة الباقية اخيص  كل سنة ٙنييس يـو كسيديسو؛ ألف ستة منها ٙنسة بثبلثٌن ٙنييسن 

، فيخص كل سنة من الثبلثٌن ٙنييس يـو كسيديسو. ِنبلؼ )السنة اُب ستة بثبلثٌن سيديسن 
، إال كرب ّٓٔ يومنا، ال تنقص كال تزيد. ك)السنة الشمسية( َّٔالعددية( فإهنا ع يـو

، كىنيًسبىٍت إذل الشمس العتبارىا هبا من حٌن حيليوًٟنىا ُب  اجزءن  من ثبلٖنائة جزء من اليـو
ًل إذل عودىا إليو. ، ُِٕ/ٓ، حاشية اٛنمل: ّّ/ُانظر: حاشية البجًنمي:  بػيرًٍج اٜنٍىمى

 .ّْٖ/ُ، هناية احملتاج: ُْٖ/ُمغين احملتاج: 
 : ٓنديد، فلو نقص من التسع ما نقص، فليس ُنيض. الوجو الثاين( ِ)

، ٓنفة احملتاج: َُّ/ِ، كفاية النبيو: َُْ/ِ، اجملموع: ّٖٗ/ُانظر: اٜناكم الكبًن:  
ُ/ّْٖ. 

 .َّٖ/ُ( ُب األصل: )القمر(. كاٞنثبت من: ُنر اٞنذىب: ّ)
 .َّٖ/ُ( ُب األصل: )من(. كاٞنثبت من: ُنر اٞنذىب: ْ)
البصرم، أك  قضاة  لعبلمة، أبو اٜنسن علي بن دمحم بن حبيب اٞناكردماٞناكردم: ىو ا (ٓ)

آخر الدكلة العباسية، صاحب التصانيف الكثًنة النافعة، الفقيو اٜنافظ من أك  فقهاء 
، َِّ/ُ: ىػ. انظر: طبقات الشافعية َْٓالشافعية كأصحاب الوجوه، توُب سنة 

 .ُُّ/ُهتذيب األٚناء كاللغات: 
 . َُْ/ِ، اجملموع: ّٖٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
 /ب(.َُٓ( هناية ؿ: )ٕ)
دـ فساد: كيسمى دـ استحاضة، كىو سيبلف الٌدـ ُب غًن أكقاتو، من مرضو كفسادو، من  (ٖ)

 .ُِالعبادات: ص/عرؽ ُب أدسل الٌرحم ييسمى العرؽ العاذؿ. انظر: اٞنختصر ُب فقو 
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يػػػػػػؤثر نقصػػػػػػاف الشػػػػػػهر : أنػػػػػػو ال (ّ). كعػػػػػػن الػػػػػػدارمي(ِ)األمػػػػػػرين (ُ)كحكػػػػػػى الػػػػػػركايشل
 .(ْ)كالشهرين

أنػػو ٓنديػػد، فلػػو رأتػػو قبلػػػو دل يعتػػد بػػو إف انقطػػع، كإف اتصػػل ابٞنػػػدة  واثنيهمــا:
 ااٞنقدرة؛ فإف رأت قبل التسع أقل من يـو كليلة كبعدىا دكف يػـو كليلػة دل يكػن حيضنػ
أك  ابػػػل دـ فسػػػاد، كإف كػػػاف كػػػٌل منهمػػػا دكنػػػو كاٛنميػػػع يػػػـو كليلػػػة ففػػػي كونػػػو حيضنػػػ

 .(ٓ)ضةن كجهافاستحا
كقاؿ الدارمي: كل ىذا خطأ عندم ألف اٞنرجع فيو إذل الوجود فأم قدر كجػد 

 .(ٔ)اُب أم حاؿ كسن كجب جعلو حيضن 
. كفيػػو كجػػو أف ذلػػك (ٕ)كال فػػرؽ ُب ذلػػك كلػػو بػػٌن الػػببلد اٜنػػارة كالػػببلد البػػاردة

                              
من ، ( الركايشل: ىو القاضي، أبو احملاسن عبد الواحد بن إٚناعيل بن أ٘ند الركايشلُ)

أصحاب الوجوه ُب اٞنذىب الشافعي. كركايف: بلدة من نواحي ط ستاف، كانت لو 
ـ بتلك الببلد، صنف كتبنا كثًنةن منها: )ُنر اٞنذىب(، من الوجاىة كالرائسة كالقبوؿ التا

ىػ. كقيتل َنامع آمل يـو اٛنمعة  َُُْب ذم اٜنجة سنة ٙنس  كلد. اٞنطوالت الكبار
-ِْٓ/ُىػ. قتلتو اٞنبلحدة. انظر: طبقات الشافعيٌن:  َِٓمن شهر احملـر سنة  ُُ

 .ِّّ/ُْ، سًن أعبلـ النببلء: ِٓٓ
 .َّٖ/ُب: ( انظر: ُنر اٞنذىِ)
الدارمي: ىو شيا الشافعية، أبو الفرج، دمحم بن عبد اٍلوىاًحد بن دمحم بن عمر بن اٞنيموف  (ّ)

ارًميٌ  البغدادم، الشافعي، نزيل دمشق، صاحب )االستذكار(، كمصنف )أحكاـ  الد 
ىػ، ّٖٓمن شهر شواؿ سنة  ِٓاٞنتحًنة ُب اٜنيض(، كغًن٨نا، كلد الدارمي يـو السبت 

 ىػ.  ْْٖكمات بدمشق يـو اٛنمعة أكؿ ذم القعدة سنة 
 .َّٓ/ُّ، سًن أعبلـ النببلء : ُٖ/ْانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

 .ٕٕ/ُ، كفاية األخيار: ّّٕ/ِانظر: اجملموع: ( ْ)
 . ُُّ/ِ، كفاية النبيو: ّّٕ/ِ، اجملموع: َّٗ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)
  .ٕٔٔ، اٞنطلب العارل/ص: ُٕ( انظر: أحكاـ اٞنتحًنة للدارمي: ص/ٔ)
، ِْٕ/ُ، الركضة: ُِٗ/ُ، فتح العزيز: ُّْ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)

 .ْٖٖ/ُالوىاج: النجم 
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 .(ُ)ليس ٔنصيص ُب الببلد الباردة
كاالحػتبلـ ٢نػالف لسػن بلػوغ الصػيب ابالحػتبلـ كسن البلوغ ُب اٛنارية ابٜنيض 

الػػدخوؿ ُب العاشػػرة. انتصػػافها.   :، فػػإف ُب سػػن بلوغهػػا ثبلثػػة أكجػػو(ِ)عنػػد اٛنمهػػور
 . كالعاشرة ُب حقو كالتاسعة ُب حقها.(ّ)كماٟنا

. ك٪نػد علػى ىػػذا (ٓ): الصػيب يلحػق ابلصػبية ُب ذلػػك(ْ)كقػاؿ الشػيا أبػو حامػػد
. كليس للحيض حد بل ىػو األصل أف يكوف حده بنت تسع عشر  ة سنة كبعض يـو
 ٣نكن ُب حق كل امرأة مادامت حية.

 

 :وأما مدة احليض
 بلياليهػػػػػا. كنػػػػػص الشػػػػػافعي ُب موضػػػػػع علػػػػػى أف اٙنسػػػػػة عشػػػػػر يومنػػػػػ فأكثرىـــــا

               . (ٕ)يـو كليلة. كُب آخر على أنو يـو ،(ٔ)يأقلها

                              
كفيو كجو حكاه إماـ اٜنرمٌن عن حكاية كالده أنو إذا كجد الدـ : " ّْٕ/ُِب اجملموع  (ُ)

. كانظر "لتسع سنٌن ُب الببلد الباردة اليت ال يعهد ُب أمثاٟنا مثل ذلك فليس ُنيض
 .ُّٓ/ُاٞنسألة ُب هناية اٞنطلب: 

 .ِٕٗ/َُ، فتح العزيز: ُٕٕ/ْ( انظر الركضة: ِ)
، فتح العزيز: ُْْ/ُاألصح، أف ذلك ابلدخوؿ ُب العاشرة. انظر اٞنسألة ُب: اٞنهذب: ( ّ)

 .ُّٗ-َّٗ/ُ، هناية احملتاج: ََْ/ْ، النجم الوىاج: ّْٕ/ِ، اجملموع: َِٗ/ُ
ريقة العراؽ، حافظ اٞنذىب ، شيا طىو: أبو حامد أ٘ند بن دمحم بن أ٘ند األسفرايين (ْ)

كإمامو، لو ُب اٞنذىب )التعليقة الك ل(، ككتاب )البستاف(، كعلق ٢نتصر اٞنزشل. كنسبتو 
إذل أىٍسفىرىايٌنى كىي مدينة إيرانية تقع ُب ١نافظة خراساف بنواحي نيسابور. كلد سنة 

 ىػ.َْٔىػ. كتوُب سنة ّْْ
، كفيات األعياف: ِٕ/ُِا بغداد: ، اتريُّْٗ/ُانظر: طبقات الفقهاء الشافعية:  
ْ/ُِٔ. 

، مغين احملتاج: ُِٗ/ِانظر: كفاية النبيو:  (  أم: يلحق الصيب ابلصبية ُب سن البلوغ.ٓ)
ُ/ِٕٖ. 

 .ُُْ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن مثبت من الوسيط: ٔ)
 .َُْ/ٖ، اٞنختصر: ٕٗ/ُ( انظر: األـ: ٕ)
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 : (ُ)كلؤلصحاب طرؽ 
.و اثنيهماأهنا يـو ك ليلة.  أحدمها: أف فيها قولٌن: أظهرىا   : أهنا يـو
.الثانيةو   : القطع أبهنا يـو

ىٍرعىًشػػػيٌ (ِ) ، أهنػػػا يػػػـو كليلػػة-كىػػو األظهػػػر-: والثالثـــة
أف للشػػػافعي  (ّ). كعػػػن اٞن

 . (ْ)أف أقلها دفعةه كما ُب النًٌفاس، كىو غريب انصن 
        (ٔ). كقػػػػػػػاؿ صػػػػػػػاحب التنبيػػػػػػػوا: ٙنسػػػػػػػة عشػػػػػػػر يومنػػػػػػػ(ٓ)وأقـــــــل مـــــــدة الطهـــــــر

                              
ىي اختبلؼ األصحاب ُب حكاية اٞنذىب، كأف ٪نكي بعضهم ُب  :، كالطرؽالطريق (ُ)

اٞنسألة قولٌن أك كجهٌن ٞنن تقدـ، كيقطع بعضهم أبحد٨نا. كقد تسمى طرؽ األصحاب 
 كجوىا. كقد يستعملوف الوجهٌن ُب موضع الطريقٌن كعكسو.

 . َْ/ُ، حاشية قليويب: ّٔ/ُ، مغين احملتاج: ٔٔ/ُانظر: اجملموع:
، ّْٗ/ُ، التهذيب:ّٖٗ/ُ، اٜناكم: ٕٗ/ُاٞنذىب. انظر ُب ذلك: األـ: ( كىو ِ)

 .ّْٖ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّٕٓ/ِ، اجملموع: ُِٗ/ُ، فتح العزيز: ُِٖ/ُاٜنلية: 
الشافعية ُب القرف ، الشافعي، من أعياف ( اٞنرعشي: ىو أبو بكر بن دمحم بن اٜنسن اٞنرعشيّ)

السادس. مصنف كتاب )ترتيب األقساـ( على مذىب اإلماـ الشافعي ُب الفركع، كىو 
٢نتصر، كفيو فوائد ٗنة نقل عنو ابن الرفعة بعضها. دل يؤرخ لو سنة كفاة، كلكنو فرغ من  

، َّٗ/ُانظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة:  ىػ.ٕٔٓكتابو اٞنذكور سنة 
 .ٕٗ/ٔ،  ىدية العارفٌن مع كشف الظنوف: ِِٗ/ِلئلسنوم:  طبقات الشافعية

ابلغرابة، لعدـ كجوده ُب أمًٌ من كتب اٞنذىب، كال نقلو غًنه  -ر٘نو هللا–( كصفو اٞنؤلف ْ)
 من أئمة اٞنذىب، كإ٧نا تفٌرد بذكره نصًّا عن اإلماـ الشافعي، ُب كتابو )ترتيب األقساـ(.

 . ِٖٕ/ُ، مغين احملتاج: ْٖٖ/ُالوىاج:  ، كالنجمُّّ/ِانظر: كفاية النبيو 
اٞندة اليت تكوف اٞنرأة فيها خالية من اٜنيض كاالستحاضة كالنفاس، كالطهر ىو : ( الطهرٓ)

 .ِٗ/ِ، اٞنغرب: ّٕٗ/ِخبلؼ اٜنيض، كاٛنمع )أٍطهار(. انظر: اٞنصباح اٞننًن: 
، شيا الشافعية ُب كقتو، كال لي الشًنازمىو: اإلماـ العبلمة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن ع (ٔ)

يزاؿ يعد من أىم شيوخهم، كمن مصنفاتو: )التنبيو( ك)اٞنهذب( كغًن٨نا، تفقو ُب مسقط 
رأسو فًنكزآابد بدكلة إيراف، ٍب انتقل منها إذل البصرة، ٍب إذل بغداد، كما زاؿ هبا ح، 

ىػ، كتوُب ببغداد سنة ّّٗإليو رائسة مذىب الشافعية ُب زمانو. كلد سنة انتهت 
 .ٗ/ُْ، سًن أعبلـ النببلء: ُِٓ/ْانظر: طبقات الشافعية الك ل:  ىػ.ْٕٔ
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. فقػػػػوٟنم بػػػػٌن (ِ)ا: أقػػػػل الطهػػػػر فاصػػػػل بػػػػٌن اٜنيضػػػػتٌن ٙنسػػػػة عشػػػػر يومنػػػػ(ُ)كآخػػػػركف
 اٜنيضتٌن ٪نرتزكف عن شيئٌن:

، فإنػػو (ّ)الطهػػر الػػذم بػػٌن اٜنػػيض كالنًٌفػػاس علػػى القػػوؿ أبف اٜنامػػل ٓنػػيض أحــدمها:
 . (ْ)٩نوز  أف يكوف أقل من ذلك على ما سيأٌب

 على القوؿ بو. (ٓ)أايـ النقاء اٞنتخللة من أايـ اٜنيض ُب حق ذات التلفيق واثنيهما:
 

 : فبل حد ٟنا، فقد ال ترل اٞنرأة الدـ ُب عمرىا إال مرة.وأما أكثر مدتو
 

 : فستة أايـ أك سبعة.وأما أغلب احليض
 

فلو  ، أك ثبلثة كعشركف، بقية الشهر.اكعشركف يومن  (ٔ): أربعة /وأغلب الطهر

                              
، حلية العلماء: ّْٗ/ُانظر: اٜناكم الكبًن:  فهو قوؿ اٛنمهور، كىو اٞنعتمد. (ُ)

 .ُُْ/ُ ج، ٓنفة احملتا ّٕٔ/ِ، اجملموع: ُِٗ/ُ
 .ٕٗ/ُ، اإلقناع للشربيين: ِِٗ/ُ، فتح العزيز: ّْٓ/ُ( انظر: البياف: ِ)

)أقل طهرو فاصلو بٌن حيضتٌن ٙنسة عشر يومنا ابتفاؽ أصحابنا؛ ألنو  ّٕٔ/ِكُب اجملموع
 أقل ما ثبت كجوده كال حد ألكثره ابإلٗناع(.

وف دكف ٙنسة )إذا قلنا ابألصح إف اٜنامل ٓنيض، فإنو ٩نوز أف يك ّٕٔ/ِ( ُب اجملموعّ)
 عشر كلو يومنا على اٞنذىب الصحيح(. 

 .َِٔ( سيأٌب ُب ابب النفاس من النص احملقق صػْ)
، كالتلفيق يرد ُب اللغة العربية أبكثر من معىن. فهو ّنعىن ا: من لىف قى ييلفق تلفيقن التلفيق (ٓ)

لف ق شق يت الث وب: ضم  إحدا٨نا إذل يقاؿ:  الضم كيكوف ّنعىن اٞنبلءمة كالكذب اٞنلفق.
 . مادة: لفق.ِٕٓ/ٓ، مقاييس اللغة:َُٓٓ/ْانظر: الصحاح:  األخرل كخاطهما.

لكن الفقهاء عندما استخدموا مصطلح التلفيق أرادكا بو ضم شيء معٌن إذل شيء آخر معٌن 
الدـ ُب يـو ، فاستخدموه ُب ابب اٜنيض ُب: ضم الدـ إذل الدـ، فإذا أتى اٞنرأة اأيضن 
كىو أكثر مدة اٜنيض، فهل  اآخر، كدل يبلغ االنقطاع ٙنسة عشر يومن  ا، كانقطع يومن مثبلن 

أـ ال ؟. أيٌب تفصيل ذلك ُب الباب  اىي تلفق أم تضم األايـ إذل بعض كتعد حيضن 
 .اٝنامس ُب التلفيق

 /أ(.َُٔ( هناية ؿ: )ٔ)
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، أك تطهػػر أقػػل اامػػرأة ٓنػػيض أقػػل مػػن يػػـو كليلػػة أك أكثػػر مػػن ٙنسػػة عشػػر يومنػػكجػػدن 
 كيطرد ذلك، ففي اعتباره ثبلثة أكجو: امن ٙنسة عشر يومن 

 .(ُ): ال اعتبار بوأظهرىا
 .(ّ)احملققٌن (ِ): أنو يعت . كاختاره ٗناعة  منياثنيها

. كحكػػى (ْ)أنػػو إف كافػػق ذلػػك قػػوؿ أحػػد مػػن السػػلف اعتػػ  كإال فػػبل اثلثهــا:ك
 ااٞنػػاكردم عػػن الشػػافعي أنػػو قػػاؿ: لػػو علمنػػا أف طهػػر امػػرأة أقػػل مػػن ٙنسػػة عشػػر يومنػػ

متوالية أكٟنا ثػبلث مػن  ا، قاؿ: كذلك أبف يتكرر طهرىا مرارن (ٓ) جعلنا القوؿ فيو قوٟنا
دل تصػػر عػػادة، أك أبف توجػػد مػػرةن كاحػػدةن مػػن  (ٕ)كدل يتػػواؿى  (ٔ)غػػًن مػػرض، فػػإف  تفػػٌرؽي

ٗناعة نسوة أقلهن ثبلث، كىل يعت  كوف ذلػك ُب فصػل كاحػد مػن عػاـ كاحػد؟ فيػو 
كال يقبػػل ذلػػك إال ٣نػػن تقبػػل شػػهادهتن كال يقبػػل خػػ  اٞنعتػػدة معهػػن ُب  .(ٖ)كجهػػاف

                              
، البياف: ُُْ/ُالتفريع. انظر: الوسيط: ( أم: ال يعت  بو، كىو اٞنذىب اٞنعتمد، كعليو ُ)

 .ِٕٗ/ُ، مغين احملتاج: ُّٖ/ِ، اجملموع: ِِٗ/ُ، فتح العزيز: ّْٓ/ُ
 .ُّٖ/ِ( ُب األصل: )كاحملققٌن(. كاٞنثبت من اجملموع: ِ)
األستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرايين، كالقاضي ( من احملققٌن الذين قالوا ابعتبار ذلك حيضنا: ّ)

، هناية َٔٓ/ُ، التعليقة: ُِْ/ُنظر: الوسيط: ا مٌن اٛنويين.حسٌن، كإماـ اٜنر 
 .ُّٖ/ِ، اجملموع: َُِ، التتمة، كتاب اٜنيض/ ص: ُّٖ/ُاٞنطلب: 

 .ُّٖ/ِ، اجملموع: ِِٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .ِِٓ/ٓ( انظر: األـ: ٓ)
 .َُْ/ُُ( ُب األصل: )اتفق(. كاٞنثبت من اٜناكم الكبًن: ٔ)
)كدل يتوارل( نثبات حرؼ العلة )الياء(، كالصحيح لغة أف ٪نذؼ ىنا حرؼ ( ُب األصل: ٕ)

 العلة )الياء(. كالقاعدة: إذا دخل )دل( على الفعل اٞنعتل األخًن، ٪نذؼ حرؼ العلة.
 .ُُّ/ُّ، شرح ألفية ابن مالك: ّٖ/ُانظر ُب ذلك: حاشية اآلجرمية: 

 ( الوجهاف:ٖ)
كاحد ُب عاـ كاحد، فإف اتًْفقى عليو ُب فصلٌن  : يراعى كجود ذلك منهن ُب فصلأحدمها

من عاـو كاحدو أك فصلو كاحدو ُب عامٌن دل تصر عادة معت ة، ليكوف اختبلؼ طباعهن مع 
 ٟنا. اعلى صحة العادة احتياطن  ااتفاؽ زماهنن شاىدن 
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 . انتهى.(ُ)حق نفسها. كُب قبولو ُب حق غًنىا كجهاف
ُب زمػػػن اإلمكػػػاف بػػػٌن أٍف يكػػػوف أسػػػود أك أ٘نػػػر، كُب كال فػػػرؽ ُب الػػػدـ اٞنرئػػػي 

 .(ّ)، كأما األصفر كالكدر ففيو خبلؼ أيٌب(ِ)األ٘نر كجو: أنو دـه فساد
 

 :أحكام احليضوأما  
. فلػيس (ْ)ك٬ننػع منػو اٛننػب اٞننع من كل ما يفتقػر إذل الطهػارة الكػ لاألول: 

ك٪نػـر عليهػا ذلػك، ككػذا سػجود الػتبلكة كالشػكر،  كال نفػبلن  اللحائض أف تصلى فرضنػ
كصػػبلة اٛننػػازة، كالطػػواؼ، كمػػس اٞنصػػحف، ككػػذا قػػراءة القػػرآف علػػى الصػػحيح مػػن 

 .(ٓ)القولٌن
ًػػػر  القػػػراءة علػػػى فيهػػػا، كأف تنظػػػر ُب اٞنصػػػحف، كأف أتٌب ابلتسػػػبيح،  كٟنػػػا أف ٕني

 كالتكبًن، كالتهليل، كالتحميد كغًنىا من األذكار.
                                                                            

: ال يعت  ذلك كإف اختلفت ُب الفصوؿ كاألعواـ جاز كصار عادة، ليكوف أنفي والثاين
واطؤ كأبعد من التهمة، كال يقبل ذلك إال من نساء ثقات تقبل شهادهتن ٞنا فيو من للت

 . َِٔ/ُُ، ُنر اٞنذىب: ُٕٗ/ُُ. انظر: اٜناكم الكبًن: إثبات حكم مرعى
 ( الوجهاف ٨نا: ُ)

 ال تقبل لرده ابلتهمة. أحدمها:
 انظر: اٞنصدر السابق.تقبل ألهنا ثقة.  والثاين:

: كىو شاذ ّْٔ/ِ، كقاؿ النوكم ُب اجملموع ُّٗ/ُالكبًن  ( حكاه صاحب اٜناكمِ)
 ضعيف.

 ، من النص احملقق. ٖٓ( كسيأٌب ذكر اٝنبلؼ ُب ذلك ُب صػّ)
، كاالسم : الذم ٩نب عليو الغسل ابٛنماع كخركج اٞنين، من أىٍجنىبى ٩نيًٍنبي ًإجينىاابن اٛنينيبي (  ْ)

 . مادة: جنب.ِٕٗ/ُ، لساف العرب: َُٗ/ِالعركس: . انظر: اتج اٛنىنىابة
اٛنواز، كاختاره القاضي أبو الطيب كابن الصباغ كغًن٨نا، ٍب اختلف من  والقول الثاين:( ٓ)

 أثبت القوؿ ابٛنواز على علتو على كجهٌن:
 أهنا إذا خافت النسياف لطوؿ الزماف. أحدمها:
، اجملموع: ّّٕ/ُأهنا إذا كانت معلمة فيؤدم إذل انقطاع حرفتها. انظر: البياف:  الثاين:

 .ِِٔ/ُ، الغرر البهية: ّٔٓ/ِ
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، إال األغسػاؿ امنها الطهارة الك ل كال الصغرل ما داـ الػدـ مسػتمرن كال يصح 
اٞنسػػنونة؛ ٞنػػا ال يتوقػػف علػػى الطهػػارة كالغسػػل لئلحػػراـ كللوقػػوؼ، إال إذا فٌرعنػػا علػػى 
أهنػػا تقػػرأ القػػرآف ٢نافػػة النسػػياف فإهنػػا إذا أجنبػػت يصػػح اغتسػػاٟنا للجنابػػة لتسػػتبيح بػػو 

 . (ُ)القراءة
، كأتىىك لىػػػو بعضػػػهم علػػػى (ِ)الطهػػػارة مػػػن احملرمػػػات عليهػػػا كعىػػػد  صػػػاحب اٞنهػػػذب

، كأىٍجرىاه بعضهم على ظاىره كما ٪نـر عليها الصـو(ّ)الصحة
(ْ). 

 

 .(ٓ)فبل يصح منها االعتكاؼ/ ٪نـر عليها اللبث ُب اٞنسجدالثاين: 
الشدة حـر كأما عبور اٞنسجد، فإف دل أتمن تلويثو لغلبة الدـ أك لعدـ توثيق 

 عليها صيانةن للمسجد، ككذلك كل ذم ٤ناسة ٫ناؼ منها التلويث، كسىًلًس البوؿ

 .نىض اخىة ًجرىاحىةو أك االستحاضة، أك ذم  (ٔ)
   ، (ٗ)التحػػػػرصل (ٖ). كصػػػػحح اإلمػػػػاـ(ٕ)كإف أمنػػػػت تلويثػػػػو دل ٪نػػػػـر علػػػػى الصػػػػحيح

                              
 .ّٔٓ/ِ( انظر: اجملموع: ُ)
 .ٕٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)
 .َِْ/ِ، كفاية النبيو: ّْٖ/ِ( منهم أبو الطيب الط م. انظر: اجملموع: ّ)
 .  ّْٗ-ّْٖ/ِاجملموع( نقلو النوكم عن العمراشل، ُب ْ)
 /ب(.َُٔ( هناية ؿ: )ٓ)
: يقاؿ: سىًلسى بوؿٔ) الرجل: إذا دل يتهيأ لو أف ٬نسكو، كفبلف سىًلسي البوؿ: إذا كاف  ( الس ًلسي

 . مادة: سلس.َُٕ/ٔال يستمسكو. انظر: لساف العرب: 
، الركضة: ِّٗ/ُيز: ، فتح العز َِٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُْٕ/ُ( انظر: اٜنلية: ٕ)

 .ِّٖ/ُ، هناية احملتاج: َْٗ/ُ، النجم الوىاج: ِْٖ/ُ
اإلماـ: ىو اإلماـ الكبًن، شيا الشافعية، إماـ اٜنرمٌن، أبو اٞنعارل، عبد اٞنلك بن عبد  (ٖ)

، النيسابورم، الشافعي، تفقو علي أبيو، كتفقو عليو اإلماـ الغزارل، هللا بن يوسف اٛنويين
كٗنع غفًن. من تصانيفو: )النهاية(، ٗنعها ُب مكة، كحررىا بنيسابور، ك)ال ىاف( ُب 

انظر: طبقات الشافعية ىػ.  ْٖٕىػ. كتوُب سنة  ُْٗأصوؿ الفقو. كلد ُب أكؿ سنة 
 .ُٕ/ُْ، سًن أعبلـ النببلء: ُُٓٔ/ٓالك ل: 

 .ُّٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٗ)
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 بعد انقطاعو كقبل االغتساؿ: (ُ)كأما دخولو
، كالكػػػافرة  (ّ)، كطػػػرد اٞنػػػاكردم كاإلمػػػاـ فيػػػو الػػػوجهٌن(ِ)فقطػػػع اٛنمهػػػور َنػػػوازه

 كاٞنسلمة ُب ذلك ِنبلؼ الكافر اٛننب.
 

، لكن ٩نب عليها (ْ)كيصح منها كىو بعيد ،٪نـر عليها الصـو مطلقناالثالث: 
تتػػ ع  قضػػاء صػػـو رمضػػاف، كال ٩نػػب عليهػػا قضػػاء الصػػلوات اٝنمػػس بػػل ال ٩نػػوز أف

 الصـو عليها ُب حاؿ اٜنيض كجهاف:بقضائها بعد طهرىا. كُب كجوب 
، كمػػا يػػؤمر احملػػدث ابلصػػبلة كإف دل تصػػح، (ٓ): كجػػـز بػػو ٗناعػػة، نعػػمأحــدمها

 كلواله ٞنا كجب القضاء.
. كقيػػػػل: فائدتػػػػو التعػػػػرض (ٕ)فقهيػػػػة (ٔ)ال، كلػػػػيس للخػػػػبلؼ فائػػػػدة أصــــحهما:

                              
 ( أم: اٞنسجد.ُ)
 .ِٓٓ/ُ، حاشية اٛنمل: َُُ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٖٓ/ِ( انظر: اجملموع: ِ)
ُب اٜناكم  دكف تفصيل ابٛنواز كعدمو، كما( أم أطلق قوٟنما: )فيو كجهاف(، ّ)

 .ُّٓ/ُ، كهناية اٞنطلبّٖٔ/ُالكبًن
تغتسل، فاٞنذىب القطعي َنواز عبورىا ُب اٞنسجد، )فإذا انقطع كدل  ِٖٓ/ِكُب اجملموع

  كطىرىدى صاحب اٜناكم كإماـ اٜنرمٌن فيو الوجهٌن(.
يشًن بذلك إذل كجو شاذ ُب -ر٘نو هللا–قوؿ اٞنؤلف :"كيصح منها، كىو بعيد"، لعلو  (ْ)

ذلك، لكنين دل أجد ُب كتب اٞنذىب األخرل اليت اطلعت عليها، بل ذكر اإلماـ النوكم 
)أٗنعت األمة على ٓنرصل الصـو على اٜنائض كالنفساء كعلى أنو  ّْٓ/ِاجملموعُب 

 اليصح صومها، كما نقل عن ابن جرير، ككذا نقل اإلٗناع غًنه(.
 .ِْٗ/ُ، فتح العزيز: ّّٖ/ِانظر: اجملموع: 

 .ّّٔ/ُ، البياف: َْْ/ُ، التهذيب:  ُُْ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)
، كىي لغة: ما استفيد من علم أك ماؿ، كاٛنمع: -ابلياء ال ابٟنمزة-: من الفيدالفائدة (ٔ)

: "الفائدة: الشيء اٞنتجدد عند السامع يعود إليو ال عليو"، ِٔٓ/ُكُب التوقيف فوائد.
  : "الفائدة: ىي ما يرتت ب لئلنساف على الفعل". ُُٔ/ُالفقهية كُب التعريفات

: حكاه القاضي حسٌن، كإماـ اٜنرمٌن، كالغزارل ُب  ّٓٓ/ِقاؿ النوكم ُب اجملموع (ٕ)
، التتمة، ّْْ/ّ، ّٖٔ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن:  البسيط، كاٞنتورل، كالركايشل، كغًنىم.
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اليمػػػٌن . كقػػد تظهػػػر فائدتػػو أيضنػػػا ُب (ُ)لػػؤلداء كالقضػػػاء ُب النيػػة علػػػى القػػوؿ بوجوبػػػو
 كالعتق أبف يقوؿ م، كجب عليك صوـه فأنت طالق. (ِ)كتعليق الطبلؽ

: كال تقضػػي مػػن الصػػلوات الػػيت دخػػل (ْ)- كاتبعػػو اٛنرجػػاشل -(ّ)قػػاؿ القاضػػي
                                . (ٓ)كقتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػس اٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض إال ركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؼ لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ تكٌرر٨نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

                                                                            
، ُنر اٞنذىب: ُّٔ/ُ، هناية اٞنطلب: ْٔٓ/ُ، التعليقة: ُُٓكتاب اٜنيض/ص: 

 .ََُ/ُاٞنطالب: ، أسىن ِْٕ/ِ، الركضة: َّٗ/ُ
: "ليس للخبلؼ فائدة فقهية"، قلت: ٞنا كاف الصـو ال يصح من -ر٘نو هللا-قوؿ اٞنؤلف

، كما نقل النوكم ُب اجملموع اإلٗناع على ذلك،  ّْٓ/ِاٜنائض، بل ٪نـر عليها الصـو
 فبل فائدة ُب أف يبحث ُب حكم كجوب الصـو عليها كعدمو ُب حاؿ اٜنيض.

 .ِّٖ/ِ، حاشية البجًنمي: َُِ/ِيو: ( انظر: كفاية النبُ)
 : ُب اللغة: إزالة القيد كالتخلية.( الطبلؽِ)

 كُب الشرع: إزالة ملك النكاح.
 . مادة: طلق.ُُْ/ُ، التعريفات: ّ/ُ، طلبة الطلبة: ّٔٓ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 

ىٍركىزًمٍ ( القاضي: ىو ّ)
ىٍركىريٍكًذم، من اإلماـ أبو علي اٜنسٌن بن دمحم اٞن

، كيقاؿ لو أيضنا: اٞن
أصحاب الوجوه ُب اٞنذىب الشافعي، كىو من أجل أصحاب أيب بكر القفاؿ اٞنركزم، 
لو )التعليق الكبًن(، كلو فتاكل مفيدة مشهورة، تفقو عليو ٗناعات من األئمة منهم اٞنتورل 

بعد  -ر٘نو هللا-)التتمة(، كالبغوم صاحب )التهذيب(. توُب القاضي حسٌن صاحب 
 ىػ.ِْٔمن شهر ١نـر سنة  ِّصبلة العشاء ليلة األربعاء 

 .ُْٔ/ُ، هتذيب األٚناء كاللغات: ُّْ/ِانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
قاضي البصرة، كشيا الشافعية  اٛنرجاشل: ىو أبو العباس أ٘ند بن دمحم بن أ٘ند اٛنرجاشل (ْ)

هبا، كىو مصنف كتاب )اٞنعااية(، ك)التحرير( ك)الشاُب(، تفقو على الشيا أيب إسحاؽ 
 ىػ. ِْٖالشًنازم، توٌُب سنة 

 .َُّٕ/ِ، كشف الظنوف: ْٕ/ْانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
ىذا القوؿ إذل القاضي، كدل أجده ُب   -ر٘نو هللا-اٞنؤلف  . عزإُٔ/ُ( انظر: اٞنعااية: ٓ)

عزه إذل ابن القاص، فقاؿ ُب  -ر٘نو هللا-كتبو اليت اطلعت عليها، لكين كجدت النوكم
قاؿ أبو العباس ابن القاص ُب )التلخيص( كاٛنرجاشل ُب )اٞنعااية(:  : " ّّٓ/ِاجملموع

احدةن كىي ركعتا الطواؼ فإهنا ال كل صبلة تفوت ُب زمن اٜنيض ال تقضى إال صبلةن ك 
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كقػاؿ: ىػذا ال يسػمى قضػاءن ألف الوجػوب دل يكػن ُب زمػن  (ُ)كأنكره الشيا أبػو علػي
: كىذا ليس بصواب ألهنما ال يدخل فيهما إال ابلفػراغ مػن (ّ). قاؿ النوكم(ِ)اٜنيض

الطػػواؼ، فػػإف فػػرض حيضػػها عقػػب فراغهػػا منػػو صػػح مػػا قالػػو القاضػػي أف يسػػلم لػػو 
 .(ْ)ثبوت ركعيت الطواؼ ُب ىذه الصورة

ك٪نػـر عليهػا ٕنكينػو  ،ج اٜنػائض كسػيدىا كطؤىػاك٪نػـر علػى زك  ؛اٛنماعالرابع: 
كىذا اٜنكػم مسػتمر ُب كػل مػا حػـر  .كيستمر إذل االغتساؿ منو ،منو ُب زمن اٜنيض

. ككذا العبور ُب اٞنسجد على كجو  فإنو يرتفع ابالنقطاع. (ٓ)عليها إال الصـو
                                                                            

تتكرر، كأنكر الشيا أبو علي السنجي ىذا كقاؿ: ىذا ال يسمى قضاءن ألف الوجوب دل 
يكن ُب زمن اٜنيض كلو جاز أف يسمى ىذا قضاءن ٛناز أف يسمى قضاء فائتة كانت 

 . قبل اٜنيض، كىذا الذل قالو أبو علي ىو الصواب"
 .ُّٓىذا ُب كتابو التلخيص: ص/ -هللار٘نو –ككجدت قوؿ ابن القاص

ٍنًجيْ الشيا أبو علي:  (ُ) اٞنركزم،  ىو العبلمة، أبو علي اٜنسن بن دمحم بن شعيب السًٌ
 اكيقاؿ: اٚنو اٜنسٌن بن شعيب، مصنف شرح )فركع ابن اٜنداد(، كشرح أيضن 

)التلخيص(،  ا، يسميو إماـ اٜنرمٌن ابٞنذىب الكبًن، كشرح أيضن مطوالن  ا)اٞنختصر( شرحن 
كىو أكؿ من ٗنع بٌن طريقيت خراساف كالعراؽ. أخذ الفقو عن: أيب بكر اٞنركزم القفاؿ. 

 ىػ. ِّْككاف من رفقاء القاضي حسٌن، كأيب دمحم اٛنويين. مات ُب ربيع األكؿ سنة 
 .ِْٓ/ُُ، سًن أعبلـ النببلء: ّٖٗ/ُانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

 . ُّْ/ِ( انظر: اجملموع: ِ)
اٜنازمي الدمشقي،  أبو زكراي ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم( النوكم: ىو اإلماـ، ّ)

ة العبلمة الفقيو الشافعي، ١نرر اٞنذىب كميهذًٌبو كضابطو كمرتبو، صاحب التصانيف الكثًن 
اٞنشهورة، منها: )اٞننهاج(، ك)اجملموع(، ك)الركضة( كغًنىا. كىو أحد الشيخٌن ُب 

من شهر رجب سنة  ِْىػ، كتوُب ُّٔاٞنذىب. كلد ُب العشر األكاسط من احملـر سنة 
 ىػ.ٕٔٔ

 .ُِٓ/ُ، اٞنعٌن ُب طبقات احملدثٌن: ّٓٗ/ٖانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
 .ّّٓ/ِ( انظر: اجملموع: ْ)
:  َِٓ/ُُب الركضة . قاؿ النوكمُّٓ/ُ، كهناية اٞنطلبّٖٔ/ُ( ذكره ُب اٜناكم الكبًنٓ)

  كلنا كجو شاذ ُب )اٜناكم( ك )النهاية( أنو ال يزكؿ ٓنر٬نو، كليس بشيء"."
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كإذا دل ْند من انقطع حيضها ماءن تيٌممت، كحل كطؤىا سواء كانت حاضػرةن  
أك مسافرة، ككذا إف كجدتو كتػىيىم مىٍت ٞنرضو أك جرح أك ٥نو٨نا. كىل ٪نتاج كل كىطٍػأىةو 

 كجهاف: ،إذل تيمم؟
خػػرج كقتهػػا؟ فيػػو  (ِ). كىػػل يبػػاح التػػيمم لفريضػػة أدهتػػا بػػو أك/(ُ): الأصــحهما

 كجهاف:
. فػػإف فقػػدت اٞنػػاء كالػػرتاب دل ٪نػػل كطؤىػػا علػػى (ْ)، كقػػد تقػػدـ(ّ)نعػػم أصــحهما

. فػػػإف كانػػػت ٠ننونػػػة غسػػػلها الػػػورل (ٕ)ُب األصػػػح (ٔ)، كإف لزمتهػػػا الصػػػبلة(ٓ)الصػػػحيح
 لتحل لزكجها، فإذا أفاقت لزمها إعادتو ُب األصح، كقد تقدـ .

كاٞنػػػس كأمػػػا االسػػػتمتاع ّنػػػا فػػػوؽ السػػػرة كٓنػػػت الركبػػػة فجػػػائز، ابلقبلػػػة كاٞنعانقػػػة 
              (ٖ)ابلػػػػػػػػػػػذكر كغػػػػػػػػػػػًن ذلػػػػػػػػػػػك، كحكػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػيا أبػػػػػػػػػػػو حامػػػػػػػػػػػد كآخػػػػػػػػػػػركف اإلٗنػػػػػػػػػػػاع

                              
،  ّٔٔ/ِ، اجملموع: ُِٕ/ُ، اٜنلية: ّٖٖ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 .َِٔ/ِكفاية النبيو: 
 /أ(.َُٕؿ: )( هناية ِ)
، ِٖٖ/ُ، البياف: ِِٖ/ُ، التهذيب: ّٖٖ، ِٖٕ/ُ( كىو اٞنذىب. اٜناكم الكبًن: ّ)

، أسىن اٞنطالب: َِْ/ِ، اجملموع: ِٖٓ/ُ، فتح العزيز: َِٓ، ُٕٖ/ُُنر اٞنذىب: 
ُ/ٕٔ. 

 /أ.ِٗ: اٛنواىر البحرية: ؿانظر( ْ)
  .ْْٗ/ُ، النجم الوىاج: ُّٕ/ِ( كىو اٞنعتمد. انظر: اجملموع: ٓ)
 ( ُب األصل: )لزمها الصبلة(، كالصحيح أف الفعل يؤنث.ٔ)
 .ِٔ/ُ، خبااي الزكااي: ُّْ/ِ، اجملموع: ّٖٖ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ٕ)
 األمر،: أىٍٗنىٍعتي ييقاؿُب اللغة ييطلق على: العـز على األمر كاإلحكاـ عليو،  ( اإًلٍٗنىاعي ٖ)

قاؿ: ىذا ، يي االتفاؽ، كييطلق على: عليوكعليو: ًإذا عىزىٍمتي عليو، كأىٍٗنىٍعتي الرأم: عىزىٍمتي 
، ٕٓ/ٖ، لساف العرب: ِّٓ/ُانظر: هتذيب اللغة:  .أم: متفق عليوأمر ٠نيٍمىعه عليو: 
 . مادة: ٗنع.ّْٔ/َِاتج العركس: 

ًح فهو: اتفاؽ اجملتهدين من أم  بعد كفاتو، ُب عصر، على  -ملسو هيلع هللا ىلص-ة دمحم كىأىم ا ُب ااًلٍصًطبلى
 .ُٖ/ِ، شرح التلويح: ِْ/ُحكم شرعي. راجع: الورقات: 
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ٍربػىوىيٍػػو. لكػػن حكػػي عػػن أيب عبيػػد بػػن (ُ)عليػػو حى
. قػػاؿ النػػوكم: ىػػو غلػػط (ّ)ٓنر٬نػػو (ِ)

 .(ْ)فاحش
كال فػػرؽ بػػٌن أف يكػػوف العضػػو الػػذم يباشػػره قػػد أصػػابو شػػيء مػػن الػػدـ أـ ال،  

 .(ٓ)كفيو كجو بعيد: أنو إف أصابو شيء من دـ اٜنيض حـر االستمتاع بو
 كُب االستمتاع ّنا بٌن السرة كالركبة بغًن اٛنماع ثبلثة أكجو:

كالنػوكم، أنػو ، كاختاره اٞناكردم كالركايشل -كنسبو بعضهم إذل القدصل-: أحدىا
 .(ٔ)ال ٪نـر

، أنػػػو ٪نػػـر كيرتفػػػع ٓنر٬نػػػو ابالنقطػػػاع دكف -كىػػػو منصػػػوص ُب األـ-: وأظهرىــا
 .(ٕ)االغتساؿ

أنػػو إف أمػػن التعػػدم إذل الفػػرج لوجػػود تقػػول أك قلػػة شػػهوة جػػاز كإال  واثلثهــا:
 .(ٖ)فبل

لؤلصػحاب،  اقاؿ النوكم: كأما االسػتمتاع بػنفس السػرة كالركبػة فلػم أر فيػو نصنػ

                              
 .ُّْ/ُ، الوسيط: ُْٖ، اٞنطلب العارل، كتاب اٜنيض/ص:  ّٗٓ/ِ( انظر: اجملموع: ُ)
علي بن اٜنسٌن بن حرب بن عيسى البغدادم، قاضى مصر،  أبو عبيد بن حربويو( ىو: ِ)

كىو من تبلمذة أىب ثور، كداكد إماـ الظاىر، عنهما ٘نل العلم، كىو من أئمة أصحاب 
ىػ. ببغداد كصلى عليو أبو سعيد  ُّٗتوَب ُب صفر سنة  الشافعي كأصحاب الوجوه، 

 .اإلصطخرم
 .ِّٖ/ُُالنببلء:  ، سًن أعبلـْْٔ/ّانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

 .ُٔٗ/ِ، كفاية النبيو: ّْٗ/ُ، النجم الوىاج: ُّْ/ِ( انظر: اجملموع: ّ)
 .ُّْ/ِ( انظر: اجملموع: ْ)
 .ِْٗ/ُ، النجم الوىاج: ُٖٗ/ِ، كفاية النبيو: ِْٗ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
، حلية اٞنؤمن،  ُْٓ/ُ، التعليقة: ّْٖ/ُ، اٜناكم الكبًن: ٕٕ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٔ)

 .ُّٔ/ِ، اجملموع: ِٕٔتاب اٜنيض: ص/ك
 .ِّٔ-ُّٔ/ِ، اجملموع: ّّٗ/ُ، كانظر: البياف: ُِٗ/ُ( األـ: ٕ)
، ِّ/ُ، التذكرة: ِّٔ-ُّٔ/ِ، اجملموع: ّّٗ/ُ، البياف: ِِ/ُ( انظر: التنبيو: ٖ)

 .ِٓ/ُاٞنقدمة اٜنضرمية: 
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ختػػار اٛنػػـز َنػػوازه، ك٪نتمػػل أف ٫نيىػػر جى علػػى اٝنػػبلؼ ُب أهنمػػا عػػورة، إف قلنػػا عػػورة  كاٞن
 .(ُ)اكانت كما بينهما كإف قلنا ابٞنذىب أهنما ليستا بعورة جاز قطعن 

 

؛ فػإف اعتقػػد حلػو بعػػد ٚنػاع ٓنر٬نػػو كفػر ابعتقػػاده لػػو جػامع ُب اٜنػػيض: (ِ)فـرع
بوجػػود اٜنػػيض أك بتحر٬نػػو أك  أك جػػاىبلن  ا. كإف دل يعتقػػد، فػػإف كػػاف نسػػين اكصػػار مرتػػدن 

ػػ ػػ(ْ)علػػى اٞنشػػهور (ّ)فػػبل إٍب كال كفػػارة امكرىن
ن
فقػػد أتػػى  ابػػذلك ٢نتػػارن  ا. كإف كػػاف عاٞن

 بكبًنة ملزمة التوبة منها، فقوالف:
إف جػامع ُب  (ٓ)سػتحب أف يتصػدؽ بػدينار: أف ال شيء عليػو، لكػن يي اجلديد

                              
 ّٓٔ/ِ( انظر: اجملموع: ُ)
لغة: ما انبىن عليو غًنه، كتفرع عنو، كيقابلو األصل، أك ىو خبلؼ األصل، كالفرع  ( الفرعِ)

 من كل شيء أعبله، كفركع اٞنسألة: ما تفرع منها.
 . مادة: فرع.َُْٔٗ/ُ، معجم الغين: ْٖٔ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 

 .ا: اسم أللفاظ ٢نصوصة مشتملة على مسائل غالبن اكاصطبلحن 
 .ِّٕ، اٞنذىب عند الشافعية: ص/ُٔٔ/ُانظر: التعريفات: 

َى  ،الكفارة( ّ) َى لغة: ما يكف  : ما يفعلو اآلٍب من صدقة أك ال بو اإلٍب، كشرعن ر أم يغط 
 ٚنى بو؛ ألنو يكفر الذنب كيسرته ككفارة اليمٌن. ،صـو ك٥نو ذلك إسقاطنا لذنبو
 .ُِٖ/ُالتعريفات الفقهية: ، ُِٕٕ/ِانظر: اإلفصاح ُب فقو اللغة: 

، اجملموع: ِٔٗ/ُ، فتح العزيز: َُّ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)
 .ِْٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُّْ/ِ

ره  الدينار(ٓ) نًن،  -ابلتشديد-لغة: دنر الدينار فارسي معرب كأصلو ًدن  بدليل قوٟنم: دىنى
كدينػىٍيًنًن، فقلبت إحدل النونٌن ايء لئبل يلتبس ابٞنصادر اليت ْنيء على ًفعاؿ، ك٩نمع 
على دننًن، كقاؿ أبو منصور: دينار كقًناط كديباج أصلها أعجمية غًن أف العرب 

نػ ره: مضركب. تكل مت هبا قد٬ننا فصا نػ ره: كثًن الدننًن، كدينار ميدى رت عربية، كرجل ميدى
 .ٖٔ/ُ، القوانٌن الفقهية: ِِٗ/ْانظر: لساف العرب: 

كىو اسم لقطعة من الذىب  الدينار فقهنا: كحدة كزف عرفت قبل اإلسبلـ كبعده،
 ( غراـ.ِٓ.ْاٞنضركبة كاٞنقدرة ّنثقاؿ، الدينار يساكم ابالتفاؽ )

 . ٖٔ/ُ، القوانٌن الفقهية: ُْانظر: اٞنكاييل كاٞنوازين الشرعية: ص/
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 .(ُ)إقباؿ الدـ، كنصفو إف جامع ُب إدابره
 : أنو تلزمو كفارة. كفيها قوالف:والقدمي
 .(ِ)يلزمو ٓنرير رقبة أحدمها:
 . (ّ): أهنا دينار ُب إقباؿ الدـ كنصف دينار ُب آخرهوأشهرمها

 كُب إقبالو كإدابره كجهاف:
 .(ْ)أف إقبالو ما دل ينقطع، كإدابره إذا انقطع كدل تغتسل أحدمها:

 .(ٔ)كآخره ضعفو كقربو من االنقطاع، (ٓ)أف إقبالو أكلو كشدتو/ وأشهرمها:
فالدينار الواجب أك اٞنستحب مثقاؿ اإلسبلـ من الذىب اٝنالص يصػرؼ إذل 
الفقػػراء كاٞنسػػاكٌن. ك٩نػػوز صػػرفو إذل كاحػػد. كعلػػى القػػوؿ بوجوبػػو كقطػػعو ِنبلفػػو، قػػاؿ 

 .(ٕ)من  الذىبي ااإلماـ: كليس معدكدن 
همهػا زكجهػا أك سػيدىا ّننػع لػو كانػت أمينػة ال يت لو ادعت اٞنرأة اٜنيض فرع:

حقػػػو دل ٩نػػػز لػػػو كطؤىػػػا. كإف اهتمهػػػا بػػػذلك جػػػاز لػػػو كطؤىػػػا مػػػا دل يتحقػػػق حيضػػػها. 
، فإهنػػػػا تطلػػػػق مطلقنػػػػا  ِنػػػػبلؼ مػػػػا لػػػػو علػػػػق طبلقهػػػػا علػػػػى حيضػػػػها فقالػػػػت: حضػػػػتي

 لتقصًنه. 

                              
، ُنر اٞنذىب: ٕٕ/ُ، اٞنهذب: ّْٓ/ُ، التعليقة: ُّّ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)

 .ِٓٗ/ُ، اجملموع: ِٓٗ/ُ، فتح العزيز: َُّ/ُ
 : حكاه اٞنتورل كالرافعي، كىو قوؿ شاذ.  َّٔ/ِ( قاؿ النوكم ُب اجملموعِ)
، اجملموع: ِٔٗ/ُ، فتح العزيز: َِْ/ُ، البياف: ُّٕ/ُنظر: هناية اٞنطلب: ( اّ)

 .ّّ/ُ، هناية احملتاج: ُِٔ/ُ، الغرر البهية: ّْٗ/ُ، النجم الوىاج: ّٗٓ/ِ
اٍلفيورىاشلْ كإماـ اٜنرمٌن كجهنا عن األستاذ أيب إسحاؽ  : حكاه َّٔ/ِ( ُب اجملموْ)

 اإلسفرايىن.
 /ب(.َُٕ( هناية ؿ: )ٓ)
، ٕٕ/ُ، اٞنهذب: ّٖٓ/ُ( كىو الصحيح الذم قطع بو اٛنمهور. انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)

 .ِْٖ/ُ، الركضة: ِٔٗ/ُ، فتح العزيز: َُّ/ُ، ُنر اٞنذىب: َِْ/ُالبياف: 
 .ُّٓ/ُ( ُب األصل: من )اٞنذىب(. كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: ٕ)
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ػػريـى كطؤىػػا كإف (ُ)كقػػاؿ الشاشػػي : إف كانػػت ُنيػػث ٬نكػػن صػػدقها قيبػػل قوٟنػػا كحى
. أما لو اتفقا على كجود اٜنيض كادعت بقاءه فالقوؿ (ِ)لًعد ةكانت فاسقة كما ُب ا

 قوٟنا.
 

كال عجينهػػػا كال غسػػػلها كال كضػػػع يػػػدىا ُب  ال ييٍكػػػرىه طػػػبا اٜنػػػائضفـــرع اثن: 
 مائع .

 

نػع مػن الصػبلة للحػيض إال ٪نػـر كطؤىػا إال اثلث : قاؿ اٛنرجاشل: لػيس امػرأة ٕني
نع الصبلة دكف الوطءمن انقطع دمها كفقدت اٞناء فتيممت ٍب أحدثت   . (ّ)فإهنا ٕني

قاؿ النوكم: كقد يينازع فيو كييقاؿ: اٞنانع من الصبلة ىنا اٜندث
(ْ) . 

قػػػاؿ اٛنرجػػػاشل: كانقطػػػاع الػػػدـ إذا أابح الصػػػبلة أابح الػػػوطء إال ُب حػػػق فاقػػػدة 
                              

الشاشي الفارقٌي، اٞنلقب  كر القفاؿالشاشي: ىو العبلمة، دمحم بن أ٘ند بن اٜنسٌن أبو ب( ُ)
فخر اإلسبلـ، اٞنستظهرم الشافعي، تفقو  على دمحم بن بػىيىاف الكازركشل، كأيب نصر ابن 

ًنىازًٌم، كمن مصنفاتو: اٞنستظهرم ال ًذم صنفو ألمًن اٍلميؤمًنٌنى  الٌصباغ، كأيب إسحاؽ الشًٌ
ىػ،  ُِْٗب احملـر سنة برتكيا اٞنستظهر اًبَّلل  كىو اٞنسمى )حلية العلماء(، كلد ّنيافارقٌن 

 ىػ.  َُٕٓب شهر شىو اؿ سنة  فخر اإلسبلـكتوٌُب 
 .َّٗ/ُِ، سًن أعبلـ النببلء: َٕ/ٔانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

  .ُِٓ/ُانظر: اٜنلية  (ِ)
ادنا، أم: أحصاه. الًعد ةي  ا كتًٍعدى  لغة: من العىدًٌ، عىد  الشيءى يػىعيْده عىدًّ

 . مأخوذة من العىدًٌ كاٜنساب.اكًعد ة اٞنرأة: أايـ أقرائها كتػىرىْبًصها ُب اٞندة الواجبة شرعن 
 . مادة: عدد.ٕٖٓ/ِالوسيط: ، اٞنعجم ِٕٗ/ُانظر: القاموس احمليط: 

: مدة تربص الزكجة ل اءة الرحم. انظر: شرح الغاية البن القاسم الغزم هبامش اكاصطبلحن 
العدة: ىي تربص يلـز اٞنرأة عند : " ُْٖ/ُكُب التعريفات . ُْٓحاشية ال ماكم: ص/

 ."زكاؿ النكاح اٞنتأكد أك شبهتو
 .ُّٕ/ِ، اجملموع: ُٕٓ/ُ( انظر: اٞنعااية: ّ)
: دىنىسه حيٍكًميه ميٍوجبه للوضوء أك الغيسل، ىو النجاسة اٜنكمية، مانعة من اٜنىدىثً  (ْ)

 .الصبلة كغًنىا، كاألك  منو ما يوجب الغيسلى، كاألصغر ما يوجب الوضوء
 . مادة: حدث.ٗ/ُ، النظم اٞنستعذب: ٕٕ/ُانظر: التعريفات الفقهية: 
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 .(ِ)فإهنا تيصلي كال ٪نل كطؤىا (ُ)الطهرين
، كلػػو أحكػػاـ (ّ)أصػػحابنا ىنػػاقلػػت: كفيػػو كجػػو مػػن ىػػذه األحكػػاـ الػػيت ذكرىػػا 

أخػػر مػػذكورة ُب أبػػواب إ٩نػػاب الغسػػل كالتػػيمم عنػػد انقطاعػػو، كإثبػػات البلػػوغ، كتعلػػق 
، كمنػػػػػػع كجػػػػػػوب طػػػػػػواؼ (ٓ)ابػػػػػػو، ككػػػػػػوف الطػػػػػػبلؽ فيػػػػػػو بػػػػػػدعين  (ْ)العًػػػػػػد ة، كاالسػػػػػػت اء

 ، كاالعتداد ابألشهر.(ٕ)، كقطع التتابع ُب صـو الكفارة(ٔ)اإلفاضة
ُب ذلػػك كلػو، إال ُب إ٩نػػاب البلػوغ فإنػػو يتقدمػػو،  كحكػم النًٌفػػاس حكػم اٜنػػيض

 ككذا ُب العدة، كاالست اء، كمنع االعتداد ابألشهر.

                              
 كالرتاب.( أم: اٞناء ُ)
 .ُّٕ/ِ( انظر قوٟنما ُب اجملموع: ِ)
 . ِٖٗ/ُ( ٥نو ىذا ذكر الرافعي ُب فتح العزيزّ)
لغة: طلب ال اءة، كاست أتى الشيء: إذا طلبتى آخره لتعرفو كتقطع الشبهة  ( االست اءْ)

أىةى: إذا دل  يىطىٍأىا حى،  اٍستػىبػٍرىأى اٞنر  عنك. كمنو است أى من النجس كالبوؿ: استنقى منو.
؛ ككذلك اٍستػىبػٍرىأى الرحم.  . مادة: برأ.ٔٓ/ُ، اٞنغرب: ّّ/ُانظر: لساف العرب:  ًٓنيضى

ة بسبب حيديكث ملك اليمٌن أك زىكىالو أىك حيديكث حل   اصطبلحنا: تػىرىْبصي اأٍلمة ميد 
، النجم ْْٕ/ِانظر: اإلقناع للشربيين:  .كاٞنكاتبة كاٞنرتدة، ٞنٍعرًفىة بػىرىاءىة الرحم أىك للتعبد

 . ّ/ُ، طلبة الطلبة: ُُٖ/ٖالوىاج: 
من البدعة كىي: األمر احملدث الذم دل يكن عليو الصحابة كالتابعوف، كدل يكن (  بدعينا: ٓ)

 . ٕٕ/ُ، اٜندكد األنيقة: ّْ/ُانظر: التعريفات:  ٣نا اقتضاه الدليل الشرعي.
 أف يطٌلقها ُب اٜنيض، أك النفاس، أك ُب طهر جامعها فيو.: كالطبلؽ البدعي
 .ُِٓ/ْ، الفقو اٞننهجي: ِْْ/ِ، اإلقناع للشربيينِّٖ/ُانظر: اللباب: 

، كأصل اإلفاضة ( اإلفاضةٔ) : الزحف كالدفع ُب السًن بكثرةو، كال يكوف إال عن تفرؽو كٗنعو
: دفعوا منها، ككل دفعةو  ُب السًن.الصب، فاستعًنت للدفع  كأفاض الناس من عرفاتو

إفاضةه، كأفاضوا من مىنن إذل مكة يـو النحر: رجعوا إليها، كمنو طواؼ اإلفاضة: أم 
انظر: لساف العرب:  طواؼ الرجوع، يفيض اٜناج من مىن إذل مكة، فيطوؼ ٍب يرجع.

 مادة: فيض.. ِّ/ُ، طلبة الطلبة: ْٖٓ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ُِّ/ٕ
 . ِٕٔ/ٔ، الركضة: ْٖٔ/َُانظر: اٜناكم:  ( صـو الكفارة صـو شهرين متتابعٌن.ٕ)



 

 
73 

فمػو ُب أدابر  (ِ)كىي دـ ٫نػرج مػن عػرؽ يقػاؿ لػو العػاذؿ :(ُ)الستحاضةوأما 
 كىي نوعاف: ،(ّ)الرحم

كيتجػػاكز ٙنسػػة عشػػر  (ْ)كىػػو الػػذم  تػػراه البالغػػةي ؛نػػوع يتصػػل بػػو دـ اٜنػػيض
 كاجملاكز استحاضة. ايومن 

تبلػغ تسػع سػنٌن،  (ٓ)كىػو الػدـ الػذم تػراه الصػغًنة قبػل أف/ ؛كنوع ال يتصل بو
كالدـ الذم تراه الكبػًنة إذا انقطػع دكف يػـو كليلػة. كبعضػهم يسػمي ىػذا دـ فسػاد ال 

كىػػذا النػػوع ىػػو الػػذم  .(ٔ)استحاضػػة، كقػػد تقػػدـ عػػن اٞنػػاكردم، كحكػػاه عػػن الػػنص
معتػػػادة كمبتػػػدأة. ٍب إذل ٣نيػػػزة كغػػػًن ٣نيػػػزة. كالنوعػػػاف يشػػػرتكاف ُب  ينقسػػػم صػػػاحبو إذل:

                              
ُب اللغة: يقاؿ: استحيضت اٞنرأة أم: استمر هبا نزكؿ الدـ بعد أايـ حيضها  ( االستحاضةُ)

، لساف ُِِ/ُاٞنعتادة. فهي مستحاضة، ىكذا ابٞنعىن اٞنفعوؿ. انظر: اٞنعجم الوسيط: 
 . ُِْ/ٕالعرب: 

: اٍلًعٍرؽي الذم يىًسيلي منو دـ االستحاضة، لغةه ُب العاذر، كيقاؿ البلـ ىي األصل، اٍلعىاًذؿي  (ِ)
، لساف العرب: ْٖٓ/ِٗانظر: اتج العركس:  كٟنذا يقتصر كثًنه على إيراده ىنا.

 . مادة: عذؿ.ّٗٗ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ُِْ/ٕ
، النظم اٞنستعذب: ِّْ/ِ. انظر: اجملموع: ا( ىذا تعريف االستحاضة اصطبلحن ّ)

 .ِ/ُ، التعاريف اٞنهمة: ِْص/
 .ْْٔ/ُ( ُب األصل: )يراه البالغ(. كاٞنثبت من التهذيب: ْ)
 /أ(.َُٖ( هناية ؿ: )ٓ)
 قاؿ النوكم. ّٖٗ/ُُب اٜناكم الكبًن:  ا. كذكر ذلك أيضن ٔٓػ( راجع النص احملقق: صٔ)

: "فهذا كبلـ صاحب اٜناكم كحاصلو: أف االستحاضة ال تطلق إال  ّْٖ/ُِب اجملموع 
على دـ متصل ابٜنيض كليس ُنيض، كأما ماال يتصل ُنيض فدـ فساد كال يسمى 

 استحاضةن، كقد كافقو عليو ٗناعة.
كقاؿ األكثركف: يسمى اٛنميع استحاضة، قالوا: دـ االستحاضة نوعاف: نوع يتصل بدـ 

كقد سبق بيانو. كنوع ال يتصل بو كصغًنة دل تبلغ تسع سنٌن رأت الدـ، ككبًنة  اٜنيض
رأتو كانقطع لدكف يـو كليلة؛ فحكمو حكم اٜندث. كىو األصح اٞنوافق ٞنا سبق عن 

 األزىرم كغًنه من أىل اللغة أف االستحاضة دـ ٩نرم ُب غًن أكانو". 
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، (ُ)األحكاـ، كىذا الدـ حدث كسلس البوؿ أك اٞنذم ، فبل ٬ننػع الصػبلة كال الصػـو
 بل ٩نباف كيؤد ايف، كال الوطء فيجوز كطؤىا كلو ُب حالة جرايف الدـ.

اسػػػة، كالطهػػػارة، ُب إزالػػػة النج (ِ)كإ٧نػػػا أثػػػر ىػػػذه األحػػػداث الدائمػػػة االحتيػػػاط
فعليهػػػا أف تتوضػػػأ لكػػػل فريضػػػة بعػػػد دخػػػوؿ كقتهػػػا، كال ْنمػػػع بػػػٌن فريضػػػتٌن بطهػػػارة 

 كاحدة.
كفيػػو كجػػو: أنػػو ٩نػػوز أف تقػػع طهارهتػػا قبػػل الوقػػت إذا انطبػػق آخرىػػا علػػى أكلػػو 

. كأما النوافل فبل حصر ٟنا، فتصلي بوضوئها ما شاءت منهػا (ّ)كتصلي تلك الصبلة
. كينبغي ٟنػا (ٓ)قبلها كبعدىا. كفيو كجو: أهنا ال تصلي النوافلكمعها  (ْ)دكف الفريضة

                              
ًذمٌ ( ُ)

ى
: : ماء رقيق اٞن ، كالتخفيف فيو أكثر، يػيقىاؿي ٫نرج بًعىًقًب نظرة أك شهوة، ييشىد دي ك٫نيىففي

، اٞنصباح اٞننًن: ُْ/ُانظر: النظم اٞنستعذب:  مىذىل كأٍمذىلى: إذا ساؿى منو ذلك.
 .  مادة: مذم.ِِٗ/ُ

 يع اٛنهات.ُب اللغة: يعين األخذ ُب األمور ابألحـز كاألكثق من ٗن االحتياط( ِ)
كمنو قوٟنم: افعل األحوط؛ أم افعل ما ىو أٗنع ألصوؿ األحكاـ كأبعد عن شوائب 

 ا ّنعىن االحرتاز من اٝنطأ كاتقائو.التأكيل. كأيٌب أيضن 
انظر:  أما ُب االصطبلح الفقهي، فقد قيل: ىو فعل ما يتمكن بو من إزالة الشك.

. ٕٕ/ُصطلحات كاأللفاظ الفقهية: ، معجم اٞنَْ/ُ، التوقيف: ْٖ/ُاٞنصباح اٞننًن: 
 مادة: حوط.

حكاه  :ِٗٗ/ُُب فتح العزيز . كقاؿ الرافعيْْْ/ُُب اٜناكم الكبًن ( نقلو اٞناكردمّ)
 ، كاٞنذىب األكؿ. الشيا أبو دمحم

: فعيلة من الفرض، كىو ُب اللغة التقدير، كاالصطبلح: ما ثبت بدليل مقطوع  الفريضة (ْ)
كالكتاب كالسنة كاإلٗناع، كىو على نوعٌن: فرض عٌن، كفرض كفاية، ففرض العٌن: ما 
يلـز كل كاحد إقامتو كال يسقط عن البعض نقامة البعض، كاإل٬ناف ك٥نوه، كفرض 
الكفاية: ما يلـز ٗنيع اٞنسلمٌن إقامتو كيسقط نقامة البعض عن الباقٌن كاٛنهاد كصبلة 

. َِّ/ٕ، لساف العرب: ٕٓ/ُ، اٜندكد األنيقة: ُٓٔ/ُ انظر: التعريفات: اٛننازة.
 مادة: فرض.

 .ُّْ/ُ( أطلق ذلك العمراشل ُب البياف ٓ)
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 يينظر: ،اٞنبادرة إذل الصبلة عقب الطهارة، كىل ٩نب ؟

فػػػإف كػػػاف ٟنػػػا عػػػذر ُب التػػػأخًن ابشػػػتغاٟنا بشػػػيء مػػػن أسػػػباب الصػػػبلة؛ كسػػػرتة 
ٌرًم العورة كالت حى
 جو:ُب القبلة كاألذاف كاإلقامة، جاز، كإف دل يكن عذر فأربعة أك  (ُ)
 .(ِ)٩نب أصحها:
 .(ّ)ال. كٟنا إذا توضأت أكؿ الوقت أٍف تيصلي آخره كبعده والثاين:
 .(ْ)اأف ٟنا التأخًن ما داـ كقت الصبلة ابقين  والثالث:
ــع: أف ٟنػػا أتخًنىػػا لكماٟنػػا أبف تؤديهػػا ُب ٗناعػػة كبقعػػة شػػريفة كموضػػع  والراب

ذاىبػػوف إذل اٞنبالغػػة، كآخػػركف إذل : ذىػػب (ٓ)سػػرتة ك٥نػػوه. فػػإف قلنػػا ٩نػػب، قػػاؿ الغػػزارل
                    (ٔ)احتمػػػػػػػػػػػػػػاؿ زمػػػػػػػػػػػػػػن قليػػػػػػػػػػػػػػل، كلعػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػػػػا يتخلػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػٌن  صػػػػػػػػػػػػػػبلٌبي

                              
، ُب األشياء ك٥نوىا: طلب ما ىو أىٍحرىل ابالستعماؿ ُب غالب الظن، أم: أىجدر الت حىٌرًم( ُ)

ًليقه، كفبلف يػىتىحىر ل   كأخلق، كاشتقاقو من قولك: ىو حىرنل أف يفعل كذا: أم جىًديره كخى
مع، ك٩نوز حىرًم  على فىًعيلو فييثىن   كذا، أم: يػىتػىوىخ اهي كيقصده، مقصور فبل ييثىن  كال ٩ني
ءي. ًف كأىٍحرايى مع فيقاؿ: حىراي   ك٩ني

 . مادة: حرل.ُّّ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ُٕ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
، أسىن ّْْ/ِ، اجملموع: ِٗٗ/ُ، فتح العزيز: َٗ/ُهذب: ( كىو اٞنذىب. انظر: اٞنِ)

 .ّّٕ/ُ، قضاء األرب: َْٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُّ/ُاٞنطالب: 
"قاؿ صاحب اإلابنة: ما دل تصٌل الفريضة، يعين بعد :  ّٕٓ/ُِب اجملموع  ( قاؿ النوكمّ)

  الوقت، قاؿ: كىذا قوؿ القٌفاؿ كشيخو اٝنضرٌم".
: "كىذا الوجو بعيد عن قياس الٌشافعٌي،  ِِّ/ُُب هناية اٞنطلب:  قاؿ إماـ اٜنرمٌن( ْ)

  مشابو ٞنذىب أيب حنيفة ر٘نو اَّلٌل".
بن دمحم بن أ٘ند الطوسي،  ىو الشيا اإلماـ البحر، أبو حامدو الغزارل دمحم بن دمحم( الغزارل: ٓ)

، تفقو ببلده أكالن  ، ٍب الشافعي، صاحب التصانيف، كالذكاء اٞنفرط، جامع أشتات العلـو
ىػ،  َْٓكلد سنة ٓنوؿ إذل نيسابور ُب مرافقة ٗناعة من الطلبة، فبلـز إماـ اٜنرمٌن،

 ، سًن أعبلـ النببلء:ُُٗ/ٔىػ. انظر: طبقات الشافعية الك ل:  َٓٓكتوُب سنة 
ُْ/ِٕٔ. 

 .َْٕ( ُب األصل: )صبلة(. كاٞنثبت من: البسيط: ص/ٔ)
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 ، انتهى.(ُ)اٛنمع
كعليهػػػا قبػػػل الوضػػػػوء أك التػػػيمم إف كانػػػت تيممػػػػت أف تغسػػػل فرجهػػػا أك ٥نػػػػوه 

ػػػػػتٍ   (ِ)بقطنػػػػػة أك غًنىػػػػػا، فػػػػػإف انػػػػػدفع الػػػػػدـ بػػػػػذلك كفاىػػػػػا، كإف دل ينػػػػػدفع بػػػػػو تػىلىج مى
كاٍسػػػػتػىثٍػفىرىتٍ 
ػػػػةً كا  (ٓ)علػػػػى كسػػػػطها ًخٍرقىػػػػة (ْ)أبف تشػػػػدٌ  (ّ) كأتخػػػػذ ًخٍرقىػػػػة أخػػػػرل  (ٔ)لتًٌك 

مشػقوقة الػػرأس كتشػػدىا علػى فرجهػػا كتػػربط آخػػر طرفهػا ابٝنرقػػة اٞنشػػدكدة ُب كسػػطها 

                              
عن شيخو إماـ  -ر٘نو هللا-، نقلو الغزارل َْٕ( انظر: البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ُ)

كعبارتو: "فذىب  ّٖٓ/ِ، فقد قالو ُب هناية اٞنطلب -ر٘نو هللا–اٜنرمٌن اٛنويين 
: لو ٔنلل زمن قصًن، فبل أبس، كضبطيو كقاؿ آخركفذاىبوف إذل اٞنبالغة ُب األمر ابلبدار. 

 ".على التقريب عندم، أف يكوف على قدر الزماف اٞنتخلل بٌن صبلٌب اٛنمع ُب السفر
 .ِٖٔ/ِإذل اإلماـ، ُب اجملموع كقد عزاه النوكم

، تػىلىج مىتٍ  (ِ) ـي للفرس، قيل عريب كقيل ميعىر به ا كاٛنمع )ٛنييمه( مثل كتاب : من )ٛنىىمى(، كاللًٌجى
ـه، ك)تػىل جمىًت( اٞنرأة: شىد ت  ككتب، كمنو قيل للًخرقة تشدىا اٜنائض ُب كسطها: ًٛنىا

 مادة: ٛنم. .ّٖٗ/ّّ، اتج العركس: ِّٖ/ُاللجاـ ُب كسطها. انظر: اٞنصباح اٞننًن: 
و: دلى  أىٍطرىافو كىأىخذىىا من بىٌن فىخذيًو فربطها ُب كسطو :  يقاؿ: )استثفر( ثػىٍوبو كبًاٍستػىثٍػفىرىتٍ  (ّ)

ذت خرقىة عريضة بٌن  كذلك ًحٌن االستعداد للمصارعة ك٥نوىا. : أن  كًاٍستػىثٍػفىرىٍت اٜنائضي
يػٍره ُب ميؤخر الس رٍج ك٥نوه يشد على عجز الدابة  فخذيها تشدىا ُب حزامها. : سى كالثػ فىري

 .ْٕ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ٕٗ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط:  فار(.ٓنت ذنبها، كاٛنمع )أث
 مادة: ثفر.

: كىذا التلجم ىو االستثفار ىا ىنا كما  ِْٔ/ُُب شرح اٞنشكل  قاؿ ابن الصبلح
ذكره صاحب )الشامل( كغًنه، كىو كما قاؿ أنو ٟنما معنيٌن ٢نتلفٌن كقد اجتمعا ُب ىذا 

استثفار ٞنا فيو من مشاهبة  امشاهبة اللجاـ، كىو أيضن األمر الواحد، فذلك تػىلىْجمه ٞنا فيو 
، كىو الذم يكوف ٓنت ذنبها، كُب ذلك تسمية لتك -بفتح الثاء كالفاء  -ثفر الدابة 
 ٞنشاهبتهما إاي٨نا، كهللا أعلم.  اكثفرن  ااٝنرقة ٛنامن 

 .ّْٓ/ُ، كاجملموع: ّْْ/ُ( ُب األصل: )تشدىا(. كاٞنثبت من: اٜناكم الكبًن: ْ)
، اٞنعجم َٗ/ُ: اٍلقطعىة من الثػ ٍوب اٞنمزؽ، كاٛنمع: ًخرىؽ. انظر: ٢نتار الصحاح: اٝنًٍٍرقىة( ٓ)

 مادة: خرؽ. .ِِٗ/ُالوسيط: 
. انظر: اٞنعجم الوسيط:التًٌك ةي  (ٔ)  .ِٕٓ/ٓ، العٌن: ٖٔ/ُ: رابط السراكيل، كاٛنمع: الت كىكي
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خلفهػا كتلصػق ىػذه اٝنرقػة ابلقطنػة الػيت  (ُ)من قدامها كتػربط الطػرؼ اآلخػر ٟنػا مػن/
 ك٩نب عليها ذلك إال ُب موضعٌن: ُب الفرج كٓنكم شدىا.

 أف تتأذل ابلش د ك٪نرقها اجتماع الدـ. أحدمها:
: أف تكوف صائمة، فتػيٍبًطلي اٜنىٍشوى واثنيهما

يبطل صومها، كتقتصر  بلهنارنا لئ (ِ)
 على شد اٝنرقة.

ػػػرت كطػػػاؿ الوقػػػت دل يصػػػح  ػػػد كالػػػتػ لىْجًم، فػػػإٍف أخ  كعليهػػػا أف تتوضػػػأ عقػػػب الش 
. كيشبو اٝنبلؼ ابٝنبلؼ فيما إذا تيمم كعلى بدنػو ٤ناسػة (ّ)يحكضوؤىا على الصح

 .(ْ)يقدر على إزالتها ابٞناء
، ٍب خرج منها دـ قبػل الصػبلة دل يبطػل كضػوؤىا علػى إذا أكثقت الش د كما مر  

 . ككذا لو خرج ُب الصبلة ال تبطل.(ٓ)األصح
فػل بعػدىا علػى كٟنا أف تصلي بعده ما شاءت من النوافػل. كخػرٌج اٞنػاكردم التن

عن ١نلها بطػل  (ٕ). إف خرج منها دـ لتقصًنىا ُب الش د أك لزكاؿ الًعصابة(ٔ)الوجهٌن
كضػػوؤىا، كإف كػػاف ُب صػػبلة بطلػػت، كىػػل ٩نػػب ْنديػػد غسػػل الفػػرج كحشػػوه كشػػد 

يينظػػر؛ فػػإف ظهػػر الػػدـ علػػى ظػػاىر العصػػابة، أك جوانبهػػا، أك  ،العصػػابة لكػػل فريضػػة؟
 كجب، كإال فوجهاف: امؤثرن  الن زالت عن موضعها زكا

                              
 /ب(َُٖاية ؿ: )( هنُ)
: مصدر حىشا الوسادةى، فسمي بو الثوبي احملشٌو، كمنو قوٟنم: كيػينػٍزىع عنو اٜنٍشو، اٜنٍشو( ِ)

انظر: ٢نتار الصحاح:  .كاٍحتىشىت اٜنائضي ابلكيٍرسيف )القطن( إذا أدخلٍتو ُب الفرٍج
 . مادة: حشو.َِٓ/ُ، اٞنغرب: ُٕٕ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ْٕ/ُ

، هناية احملتاج: ُِٓ/ُ، الركضة: َٔٗ، ْْٓ/ُ( كىو اٞنعتمد. انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
 .ُٔٔ، دليل احملتاج: َُِ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُُُ/ُ

 .ّْٓ/ِ( انظر: اجملموع: ْ)
 .ّْٓ/ِ، اجملموع: َٗ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)
 .ّٓٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
. كعىص بىوي -ابلكىٍسر-من العىٍصب كىو الشد، كما عيًصب بو أيضنا، كالًعصىابً  :( الًعصابةٕ)

 . مادة: عصب.َٓٔ/ُ، لساف العرب: َّٖ/ِ: شىد ه. انظر: اتج العركس: اتػىٍعًصيبن 
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. كلػػو زالػػت العصػػابة بعػػد أداء الفريضػػة بنفسػػها كازداد (ُ): أنػػو ٩نػػبأصــحهما 
ظهور النجاسػة بػذلك دل يكػن ٟنػا أٍف تيصػلي النوافػل. كلػو كػاف دمهػا ينقطػع ُب كقػت 
كيسػيل ُب كقػت دل ٩نػز ٟنػا أٍف تيصػلي ُب كقػت سػيبلنو بػل تصػ  إذل انقطاعػو فتتوضػػأ 

، فػإف خافػت خركجػو توضػأت كصػلت ُب خىلىػًل سػػيبلنو، اقػت ابقينػكتيصػلي مػا داـ الو 
فيو كجهٌن  ،كلو كانت ترجو انقطاعو آخر الوقت فهل األفضل التعجيل أك التأخًن؟

 .(ّ)على نظًنه ُب التيمم (ِ)مبنيٌن
حكػػػم  (ْ)كحكػػػم سػػػلس البػػػوؿ كاٞنػػػذم اٝنػػػارج بغػػػًن فكػػػرو كنظػػػرو كسػػػلس الن ٍجػػػو

فػػإف انقطػػع فػػذاؾ، كإال عىص ػػبى  (ٔ)ُب إحليلػػو (ٓ)لػػةاالستحاضػػة ُب ذلػػك، فيػػدخل فتي

                              
، التهذيب: ُْٕ/ُ، الوسيط: ِّٔ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ُ)

، هناية احملتاج: ّْٓ/ِ، اجملموع: ّٖٔ/ُذىب: ، ُنر اٞنُِْ/ُ، البياف: ْْٖ/ُ
ُ/ّّٕ. 

 ( لعل األصح لغةن: )فيو كجهاف مبنياف(. مبتدأ مؤخر، مرفوع .  ِ)
، هناية اٞنطلب: َِٖالتتمة، كتاب اٜنيض/ص: /أ، ْٕاٛنواىر البحرية: ؿ( انظر: ّ)

ىن . كُب أسِِٓ/ِ، كفاية النبيو: َُْ/ُ، الركضة: ّٖٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِّٕ/ُ
"صاحب الشامل جـز بوجوب التأخًن، قاؿ الزركشي: كىو الوجو، كما  َُّ/ُاٞنطالب

لو كاف على بدنو ٤ناسةه كرجا اٞناء آخر الوقت فإنو ٩نب التأخًن عن أكؿ الوقت إلزالة 
 النجاسة فكذا ىنا".

كُب التيمم قيل: األفضل التعجيل، كقيل: األفضل التأخًن. كانظر: اٜناكم الكبًن: 
،  ُِِ/ِ، اجملموع: ُِ/ُ، التنبيو: ِْٗ/ُ، البياف: ّٖٕ/ُ، التهذيب: ّٓٔ/ُ

 .  ِٕ/ِكفاية النبيو: 
 .ّ/ُىنا: ما ٫نرج من البطن. انظر: طلبة الطلبة:  ( الن ٍجوي ْ)
، كفىًتيلة السراج، كغًنه فػىٍتبلن : من الفىٍتل، كىو: رلىْ الش ٍيًء، يقاؿ: فىتلتي اٜنبلى الفىتيلة (ٓ)

لة. ت كىي الْذابى ، اٞنصباح اٞننًن: ُْٓ/ُُانظر: لساف العرب:  ٗنعها: فػىتىائل كفىًتٍيبلى
 . مادة: فتل.ِْٔ/ِ

ٍحًليلي ( ٔ)  .: ٢نرج اٍلبػىٍوؿ، ك٢نرج الل نب من الثدم كالض رٍع، كاٛنمع: أحاليلاإٍلً
 . مادة: حلل.ٕٗ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُْٗ/ُالوسيط: انظر: اٞنعجم 
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: كلػػػو كػػػاف سػػػلس البػػػوؿ (ُ)مػػػع ذلػػػك رأس الػػػذ كر ِنػػػرؽ كتوضػػػأ كصػػػل ى. قػػػاؿ البغػػػوم
ػػ استمسػػك، فأصػػح الػػوجهٌن: أنػػو  اسػػاؿ بولػػو كلػػو صػػل ى قاعػػدن  اُنيػػث لػػو صػػل ى قائمن

 . (ِ)كال إعادة على الوجهٌن ايصلى قاعدن 

اٞنػػػػذم، بنظػػػػرو أك فكػػػػرو ك٥نو٨نػػػػا؛ فحدثػػػػو كسػػػػائر كأمػػػػا مػػػػن ٪نصػػػػل لػػػػو سػػػػلس 
/ غسػػلو كالوضػػوء، كمػػن بػػو سػػلس الػػريح يتوضػػأ لكػػل فريضػػة، (ّ)األحػػداث ُب كجػػوب

كمػػػػن بػػػػو سػػػػلس اٞنػػػػين يغتسػػػػل لكػػػػل فريضػػػػة، كأمػػػػا مػػػػن علػػػػى بدنػػػػو جػػػػرحه سػػػػائل، أك 
سيػػور ابى
ػػبىو ُب الصػػبلة، كال ٩نػػب عليػػو (ْ) ، فعليػػو أف يغسػػل اٞنوضػػع مػػن النجاسػػة كيػيعىصًٌ

لطهارة لكل صبلة بل إذا دخل كقت الصبلة الثانية. فإف كانت العصابة قد ٓنرٌكػت ا
فعليػػػو أف ٪نلهػػػا كيغسػػػل اٞنوضػػػع، كإف دل تكػػػن ٓنركػػػت ففػػػي كجػػػوب قلعهػػػا الوجهػػػاف 

 .(ٓ)السابقاف ُب اٞنستحاضة

 كمن هبا دـ فساد كالصغًنة ففيها كجهاف:
 : حكمها حكم اٞنستحاضة.أحدمها
أنو حدث كسائر األحداث، كإف كاف ُب حدكثو كسلس اٞنػذم لكػن  والثاين:

                              
، اٞنعركؼ اببن الفىر اء، ، البغوم: ىو اإلماـ أبو دمحم اٜنسٌن بن مسعود بن دمحم البغوم (ُ)

القاضي حسٌن بن اٍلفىًقيو الش اًفًعي، كيلقب ّنحيي السنة، كركن الدين، أخذ الفقو عن 
ىػ. توُب ُب  ْٖٓكثًنة، منها كتاب )التهذيب( ُب الفقو. مولده سنة   ادمحم، كصنف كتبن 

ىػ، ّنركركذ. كالفراء: نسبة إذل عمل الفراء كبيعها. كالبغوم نسبة إذل  َُٓشواؿ سنة 
 بلدة ِنراساف بٌن مرك كىراة يقاؿ ٟنا: بغ كبغشور.

 .ُٖٓ/ُ، طبقات اٞنفسرين: ٕٓ/ٕانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
 .ْٖٔ/ُ( انظر: التهذيب: ِ)
 /أ(.َُٗ( هناية ؿ: )ّ)
ًة ٓندث ُب ًعل ةه كىي  البواسًن، كاحد: الباسور (ْ) ٍقعىدى  . كُب داخل األنف أيضنااٍلمى

 مادة: بسر. .ّْ/ُ، اٞنغرب: ّْانظر: ٢نتار الصحاح: 
 .ٕٕػ( راجع النص احملقق صٓ)
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، كإف داـ إذل حيض أك استحاضة  . (ُ)ىذا ال يدـك
. كفيو كجو ضعيف: أنػو (ِ)كضوء اٞنستحاضة يبطل ُنصوؿ الشفاء بعدهفرع: 

. فإذا توضأت لتصلي فىشيًفيىٍت قبػل الصػبلة لزمهػا (ّ)ال يبطل إذا اتصل الشفاء آبخره
 . (ْ)الوضوء على اٞنشهوراستئناؼ 

، كإف (ٓ)كقاؿ اٞناكردم: إف بقي من الوقت ما يسع الطهارة كالصبلة استأنفت
. كلػػػو شػػػرعت ُب الصػػػبلة ٍب (ٔ)دل يبػػػق مػػػا يسػػػعها فػػػاٜنكم كمػػػا لػػػو انقطػػػع ُب الصػػػبلة

 شيًفيىٍت ُب أثنائها فوجهاف، كقيل قوالف:
 .(ٕ): أف صبلهتا تبطل كتتوضأ كتستأنف، كقد نص عليوأصحهما

                              
، حاشية ّْٕ/ِ، اجملموع: ُّْ/ُ، هناية اٞنطلب: ٕٕ/ُ( انظر اٞنسألة ُب: اٞنهذب: ُ)

أما ذات الفساد كىو الدـ الذم ليس " ْْٔ/ُ. كُب اٜناكم الكبًنِّٕ/ْاٛنمل: 
 ُنيضو كال استحاضةو فقد اختلف أصحابنا فيها:

دـ الفساد فكاف أبو إسحاؽ ٩نعلها كاالستحاضة ُب الطهارة كأحكامها. كال يكوف 
 أبندر من اٞنذم الذم يساكم حكم اٞنستحاضة.

ككاف أبو العباس ٩نعل ذلك حداثن كسائر األحداث ال ٩نمع إذل الفرض بعد ظهور الدـ  
؛ ألف دـ الفساد كإف دل يكن أندر من اٞنذم فالفرؽ بينهما أف اٞنذم، كسلس البوؿ  نفبلن

حكم االستحاضة اليت قد تدـك هبا، قد يدـك زمانن إذا حدث بصاحبو فجاز أف يكوف ُب 
 كليس كذلك دـ الفساد ألنو إف داـ خرج عن دـ الفساد فصار حيضنا أـ استحاضةن".

، ُُِ-ُُُ/ُ، مغين احملتاج: ّٗٓ-ّٖٓ/ِ، اجملموع: َُّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 .ِْٓ/ُحاشية اٛنمل: 

 .ِْٓ/ُ ، حاشية اٛنمل:ِِٓ/ُ، الركضة: َُّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
، شرح اٞنشكل: ُْٕ/ُ، الوسيط: ُٕٔ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ْ)

 .ْٖٗ/ُ، النجم الوىاج: ّٗٓ/ِ، اجملموع: َّّ/ُ، فتح العزيز: ِٓٔ/ِ
، لساف َّ/ُالشيء: ائتنفو: أم ابتدأه كاستقبلو. انظر: اٞنعجم الوسيط:  ( استأنفٓ)

 . مادة: أنف.ُٓ/ٗالعرب: 
 : "ىو شاذ مردكد ". ّٗٓ/ُِب اجملموع  . قاؿ النوكمْْٓ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
، فتح ُّٗ/ُ، التهذيب: ِّٔ/ُ، اٜناكم الكبًن: ُْٕ/ُ( انظر: الوسيط: ٕ)

 .ِِٔ/ِكفاية النبيو: ،  َّّ/ُالعزيز :
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ال، كٕنضػػػي فيهػػػا. كإف شيػػػفيت بعػػػد الصػػػبلة كالوقػػػت ابؽو فػػػبل شػػػيء  اثنيهمـــا:
 عليها.

كلػػو انقطػػع دمهػػا بعػػد الوضػػوء كقبػػل الصػػبلة سػػاعة، فػػإف كانػػت تعتػػاد انقطاعػػو 
كعػوده أك أخ ىػػا بعػػوده أىػػلي اٞنعرفػػة؛ فػػإف كػاف زمػػن االنقطػػاع يسػػع الوضػػوء كالصػػبلة 

 . اليت تطهرت ٟنا لزمها استئناؼ الوضوء
فلو عاد الدـ على خبلؼ عادهتا قبل إمكػاف فعلهػا؛ فػإف عػاد قبػل الصػبلة أك 

 فيها، ففي كجوب إعادة الوضوء كجهاف:
. كلػػو دل تعػػد الوضػػوء كشػػرعت ُب الصػػبلة قبػػل عػػود (ُ): أهنػػا ال ْنػػبأظهرمهــا

 . (ِ)الدـ ٍب عاد ُب أثنائها كجب القضاء على الصحيح
الوضػوء كالصػبلة، فلهػا الشػركع، كال عػ ة هبػذا كإف كاف زمن االنقطاع ال يسع 

خػػبلؼ عادهتػػا أك مػػا أخػػ ت  (ّ)االنقطػػاع؛ ألف الظػػاىر أنػػو ال يػػدـك فلػػو امتػػد علػػى/
بطػػػػبلف الطهػػػػارة ككجػػػػب قضػػػػاء الصػػػػبلة إف كانػػػػت أدهتػػػػا. كىػػػػذه مسػػػػألة  (ْ)بػػػػو ابفى 

                                                                            
"قاؿ اٞنزشل: كجود اٞناء : ٗٗ/ٖ: "كقد نص عليو". كُب اٞنختصر -ر٘نو هللا-قاؿ اٞنؤلف

. قاؿ إماـ اٜنرمٌن ُب هناية عندم ينقص طهر التيمم، ُب الصاة كغًنىا كغًنىا سواءه"
ذىب  مذىب اٞنزشل أف التيمم يبطل برؤية اٞناء ُب أثناء الصبلة، كقد: "ك  ُٕٔ/ُاٞنطلب 

بعض أصحابنا إذل ٔنريج قوؿو موافقو ٞنذىب اٞنزشل من مسألة اٞنستحاضة؛ فإهنا إذا 
ا، كذلك اٞنتيمم ًإذا ٕنكن من استعماؿ اٞناء، كاألظهر القطع  شفيت، فقد زالت ضركرهتي

 أبف صبلة اٞنتيمم ال تبطل".
، ّٕٔ/ُب: أنو األصح ُب اٞنذىب. كانظر: ُنر اٞنذى ِِٓ/ُ( ذكر النوكم ُب الركضةُ)

، ٓنفة احملتاج: ِّ/ُ، فتح الوىاب: َِّ/ُ، فتح العزيز: ْٖٓ/ُالتهذيب: 
ُ/ّٕٗ. 

، التهذيب: ِّٔ/ُ، اٜنلية: ُْٗ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ِ)
 .ُُّ-ُُِ/ُ، مغين احملتاج: ِِٓ/ُ، الركضة: ْٖٓ/ُ

 /ب(.َُٗ( هناية ؿ: )ّ)
فى ْ) فى ( ابى ى كاٍستػىبىافى،   : ابى ى كتػىبػىٌن  نىةن، كبػىٌن  فى إابى ًئنه على األصل، كىأىابى ه، كجاء ابى األمر يىًبٌني فهو بػىٌنًٌ

كلها ّنعىن الوضوح كاالنكشاؼ ، كاالسم اٍلبػىيىافي، كٗنيها يستعمل الزمنا كمتعداين إال 



 

 
82 

 تستغرب فيقاؿ: طهارة ال تبطل بوجود اٜندث يبطل بعدمو.
كال تػػػػدرم أنػػػػو يعػػػػود أـ ال ؟، أبف يكػػػػوف كمػػػػا تيػػػػدىكًاميها كلػػػػو انقطػػػػع ُب اٜنػػػػاؿ 

االستحاضػػة، أك ٟنػػا عػػادة مضػػطربة فيهػػا كدل ٫ني ىػػا أىػػل اٞنعرفػػة بعػػوده, فعليهػػا إعػػادة 
الوضػػوء ُب اٜنػػاؿ، كال ٩نػػوز أٍف تيصػػلي ابلوضػػوء السػػابق؛ ألف الظػػاىر أنػػو شػػفاء، فلػػو 

 .(ُ)لوضوء ُب أصح الوجهٌنعاد قبل إمكاف فعل الطهارة كالصبلة دل ْنب إعادة ا
فلو دل تتوضأ كشرعت ُب الصبلة من غًن إعادة الوضوء، فإف دل تعػد الوضػوء دل 
تصح صبلهتا، كإف عىادى فإف كاف بػٌن العػود كاالنقطػاع زمػن يسػع الطهػارة كالصػبلة دل 

 ، كإف كاف بينهما دكنو ففي كجوب قضاء الصبلة كجهاف:اتصح أيضن 
: كعلػى ىػذا لػو توضػأت بعػد انقطػاع الػدـ (ّ)فعػي. قػاؿ الرا(ِ): ٩نػبأصحهما

ٍب شػرعت ُب الصػبلة ٍب عػاد الػدـ فهػو حػدث غالػب؛ ألهنػا ال تػدرم عنػد االنقطػػاع 
أنو شفاء أـ ال؟، كسبيلها أٍف يينظػر ىػل تعتػاد االنقطػاع، أـ ال؟ ك٩نػرم علػى مقتضػى 

 .(ْ)اٜنالتٌن كما تقدـ
  

                                                                            
، اتج َٕ/ًُن: ، اٞنصباح اٞننّْ/ُانظر: ٢نتار الصحاح:  .االثبلثي فبل يكوف إال الزمن 

 . مادة: بٌن.َّٓ/ّْالعركس: 
، الركضة: َّّ/ُ، فتح العزيز: َّّ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب:ُ)

 .ُُِ/ُ، مغين احملتاج: ِِٓ/ُ
، حاشييت قليويب كعمًنة: ِِٓ/ُ، الركضة: ُّْ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: البياف: ِ)

ُ/ُُٔ. 
الرافعي: ىو اإلماـ، مفيت الشافعية، أبو القاسم، عبد الكرصل ابن أيب الفضل دمحم ابن عبد  (ّ)

. صاحب الشرح الكبًن اٞنسمى بػ)العزيز( كقد تورع الكرصل ابن الفضل القزكيين الرافعي
على غًن كتاب هللا فقاؿ: )فتح العزيز ُب شرح  ابعضهم عن إطبلؽ لفظ العزيز ٠نردن 

: )الشرح الصغًن(، ك)احملرر(، كغًنىا. القزكيين، نسبة إذل قزكين: االوجيز(، كمنها أيضن 
انظر: طبقات الشافعية  ىػ.َٖٓإحدل اٞندائن أبصبهاف. توُب: ُب شهر رمضاف، سنة 

 .ِْٔ/ِ، هتذيب األٚناء كاللغات: ُِٖ/ٖالك ل: 
 .َّّ/ُفما بعدىا. كانظر: فتح العزيز:  َٖنص احملقق صػ( راجع الْ)
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 (ٔ)الباب الثاين يف ادلستحاضات
 أربع. (ِ)ك ىني

، إما أف تكػوف مبتػدأة: كىػي الػيت دل (ْ)٩ناكز دمها أكثر  اٜنيضي(ّ)فإف  اليتي
ػػٍض قػػط. أك معتػػادة: كىػػي الػػيت تقػػد ـ ٟنػػا حػػيض. كعلػػى التقػػديرين فإمػػا أف تكػػوف  ٓنًى

٣نيًٌػػزة يعػػين أهنػػا ٕنيىيًٌػػزي كقػػت حيضػػها مػػن استحاضػػتها، أك ال.  فهػػني
أربػػع: مبتػػدأة  (ٓ)

 يزة، معتادة ٣نيزة، معتادة غًن ٣نيزة.٣نيزة، مبتدأة غًن ٣ن
 

، كىي اليت ينقسم دمها إذل قوم كضعيف ادلستحاضة األوىل: ادلبتدأة ادلميزة
. ّنعػىن أهنػا تكػوف حائضػة ُب القػوم، (ٔ)أك إذل قوم كقوم كضعيف. فرتد إذل التمييز

 شركط، اثناف ُب القوم: (ٕ)مستحاضة ُب الضعيف  بثبلثةي
 .(ٗ)/اأف ال ينقص عن يـو كليلة، كال يزيد على ٙنسة عشر يومن  :(ٖ) ك٨ناي

                              
ـي، كىو استفعاؿه من  (ُ) االستحاضة: لغةن: مصدر ايستحيضت اٞنرأة، أم استمر  هبا الد

 اٜنيض.
كاصطبلحنا: دـه نقص عن يـو أك زاد على ٙنسة عشرة يومنا ُب اٜنيض، كعلى ستٌن يومنا 

، اٞنصباح اٞننًن: ِْ/ُالتعريفات الفقهية: ، ُِْ/ُٕب النفاس. انظر: لساف العرب: 
  . مادة: حيض.ٖٓ/ُ

 . كىو الصحيح لغةن.َِْ/ُ( ُب األصل: )كىي أربع(، كاٞنثبت من الوسيط:ِ)
 ( ُب األصل: )الذم(، كالصواب: )اليت( للمطابقة.ّ)
 .ُِٖ/ُ، كالغرر البهية: َّٓ/ُ( ُب األصل: )اٜنائض(. كاٞنثبت من: فتح العزيز: ْ)
 ُب األصل: )فهي(. كالصحيح لغة اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن. ( ٓ)
( التمييز ُب ابب اٜنيض: ىو التفريق بٌن دـ اٜنيض، كدـ االستحاضة، كاٞنرأة اٞنميزة: ىي ٔ)

اليت تستطيع أف تفرؽ بينهما، فلكل عبلماتو؛ فدـ اٜنيض أسود ١نتدـ كذك رائحة كريهة، 
 كريهة.كدـ االستحاضة أ٘نر مشرؽ ليس لو رائحة  

 .ْٔ/ُ، الزاىر: ٔٗ/ُ، اإلقناع للشربيين: َْْ/ِانظر: اجملموع: 
 . كىو الصحيح لغة.ِّٓ/ُ( ُب األصل: )بثبلث(. كاٞنثبت من الركضة:ٕ)
 ( ُب األصل: )كىو(، لكن اٞنشار إليو مثىن فيثىن اسم اإلشارة.  ٖ)
 /أ(.َُُ( هناية ؿ: )ٗ)
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 امتواليػة. فلػو رأت يومنػ اأف ال ينقص عن ٙنسة عشر يومن  :كاثلث ُب الضعيف، كىو
ي اٍب دمنػػ (ُ) أسػػودىي اأك بعضػػو دمنػػ  أ٘نػػرى

 (ّ)انتفػػى الشػػرط األكؿ. كلػػو رأت  سػػتةي (ِ)
 أسودىي ادمن  اعشر يومن 

كليلػة  اانتفى الشػرط الثػاشل. كلػو كػاف يومنػ (ٓ) أ٘نري اٍب دمن  (ْ)
ي ادمن  ادما أسودى كأربعة عشر يومن   أ٘نرى

  أسودىي انتفى الشرط الثالث. اٍب دمن  (ٔ)
كىػػو: أف ال يزيػػد ٠نمػػوع القػػوم كالضػػعيف علػػى  ارابعنػػ اشػػرطن  (ٕ)كاشػػرتط اٞنتػػورل

 .(ٗ)معت . كاٞنذىب أف ىذا غًن (ٖ)، فإف زاد سقط حكم التمييزاثبلثٌن يومن 
 :(َُ)كُب القسم مسائل

                              
 . كىو الصحيح لغة.َّٓ/ُلعزيز: (. كاٞنثبت من فتح اا( ُب األصل: )أسودن ُ)
 . كىو الصحيح لغة. َّٓ/ُ(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ا( ُب األصل: )أ٘نرن ِ)
 ( ُب األصل: )لستة(.ّ)
 ( ابلتنوين. كالصحيح لغة ما أثبت بٌن اٞنعقوفتٌن.ا( ُب األصل: )أسودن ْ)
 اٞنعقوفتٌن.( ابلتنوين. كالصحيح لغة ما أثبت بٌن ا( ُب األصل: )أ٘نرن ٓ)
 ( ابلتنوين.ا( ك )أ٘نرن ا( ُب األصل: )أسودن ٔ)
النيسابورم، تفقو  اٞنتورل: ىو العبلمة، أبو سعدو عبد الر٘نن بن مأموف بن عليو اٞنتورل (ٕ)

ابلقاضي حسٌن، كأبيب سهلو أ٘ند بن علي ببخارل، كعلي الفوراشل ّنرك، كلو كتاب 
)التتمة( الذم ٕنم بو )اإلابنة( لشيخو أيب القاسم الفوراشل، فعاجلتو اٞننية عن تكميلو، 

ىػ . كمات ببغداد: سنة   ِْٕىػ، كقيل: سنة  ِْٔانتهى فيو إذل اٜندكد. كلد سنة 
  .-ر٘نو هللا-ػ، كلو اثنتاف كٙنسوف سنةن ى ْٖٕ

 .ٖٓٓ، ُٖ، سًن أعبلـ النببلء: َُٔ/ٓانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
 .َُٕ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض/ ص: ٖ)
 .ِْٓ/ُ، الركضة: َّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٗ)
السؤاؿ، كتستعار للمفعوؿ يقاؿ: : ٗنع مسألة، كاٞنسألة لغة: كىي مصدر ( اٞنسائلَُ)

 .ُُْ/ُتعلمت مسألة. انظر: اٞنعجم الوسيط: 
كاصطبلحنا: مطلوب خ م ي ىن عليو ُب العلم، كما ُب قولنا: الوتر مندكب، فثبوت 

. ِٗ/ُالندب للوتر مطلوب خ م يقاـ عليو ال ىاف ُب العلم. انظر: إعانة الطالبٌن: 
ُب اٞنطالب اليت ي ىن عليها ُب العلم، كيكوف الغرض  : "اٞنسائل ُُِ/ُكُب التعريفات 

 من ذلك العلم ّنعرفتها".
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 ، فيو كجهاف:(ُ)أف تعت  القوة ك الضعفياألوىل: 
، أف االعتبػػػػار ابللػػػػوف -كجػػػػـز بػػػػو اإلمػػػػاـ كالغػػػػزارل كادعيىػػػػا االتفػػػػاؽ عليػػػػو-: أحــــدمها
، (ّ). فاألسود قوم ابإلضافة إذل األ٘نر، كاأل٘نر قوم ابإلضافة إذل األشقر(ِ)خاصة

األصػػفر كاألكػػدر علػػى اٞنػػذىب أهنمػػا حػػيض. فلػػو رأت كاألشػػقر قػػوم ابإلضػػافة إذل 
بػػبل رائحػػة فهمػػا دـه كاحػػده، كالكػػل  امػػع الرائحػػة الكريهػػة كٙنسػػة سػػوادن  اٙنسػػةن سػػوادن 

.  حيضه
أف القػػػػوة تكػػػػوف نحػػػػدل  ،-(ٓ)كغػػػػًنىم (ْ)كبػػػػو جػػػػـز العراقيػػػػوف-: وأصــــحهما
 خصاؿ ثبلث:

مػػػا لػػو رائحػػػة، اللػػوف كمػػا تقػػػدـ، كالرائحػػة، فالػػػذم لػػو رائحػػػة أقػػول مػػػن الػػذم 
خىني الث  ك 

 .(ٕ)، فالثخٌن أقول من الرقيق، ككل منها تقتضي القوة(ٔ)

                              
 .َّْ/ِ( ُب األصل )ضعيف(، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
، ُْٗ، البسيط، كتاب اٜنيص: ص/ِْْ/ُ، الوسيط: ّّٕ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)

 .َْْ/ِاجملموع: 
كالْشٍقرىة، كلوف األشقر: كىو ُب اإلنساف ٘نيٍرىةه صافية كبىشىرىتيوي مائلة إذل من الش ٍقًر : ( األشقرّ)

: اٛنامد، كما صىارى عىلىقن   .االبياض. كاألىٍشقىري من الد ـً
 مادة: شقر.  .َُٕ/ِ، الصحاح: َُِٔ/ُِاتج العركس: انظر: 

ىػ(، الذم َْٔ )ئيينٕالعراقيوف، كطريقة العراقيٌن: كانت بزعامة أيب حامد اإلسفرا( ْ)
انظر:  انتهت إليو رائسة اٞنذىب الشافعي ُب بغداد كتبعو ٗناعة من أعبلـ اٞنذىب.

مصطلحات  لقد تقدـ مزيد بياف عند ذكر .ُّٖ-ُِٖاٞنذىب عند الشافعية: ص/
 .ّّاٞنؤلف ُب النص احملقق صػ

 اجملموع . كُبُِٓ/ِ النبيو ، ككفايةِْٓ/ُ ، كالركضةَّٕ/ُ ُب فتح العزيز ىكذا (ٓ)
  : "قاؿ الرافعي: ىذا الوجو ىو الذم قطع بو العراقيوف كغًنه، كىو األصح". َّْ/ِ

لغ ًفيًو.الث خىني ( ٔ) ، فهو ثىًخٌٍنه. أىٍثخىنى ُب اأٍلىمر: ابى  : ثىخينى ثيخيٍونىةن كثىخىانىةن: غليظى كصىليبى
 . مادة: ثخن.ُْٖ/ُ، ٗنهرة اللغة: ْٗ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 

، أسىن اٞنطالب: َْْ/ِ، اجملموع: َّٔ/ُ، فتح العزيز: ِْْ/ُ( انظر: الوسيط: ٕ)
 .َِْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِّ/ُ، السراج الوىاج: َُْ/ُ
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عػػػػن  ابصػػػػفة منهػػػػا كالػػػػبعض اآلخػػػػر خالينػػػػ (ُ)يافلػػػػو كػػػػاف بعػػػػض الػػػػدـ  متصػػػػفن 
بصػػفة منهػػا  ا، فػػالقوم اٞنوصػػوؼ بتلػػك الصػػفة. فػػإف كػػاف بعضػػو متصػػفن (ِ) ٗنيعهػػاي

بصػػفتٌن، فػػالقوم ذك الصػػفتٌن. كإف كػػاف بعضػػو  ذاي صػػفتٌن كبعضػػو  اكبعضػػو متصػػفن 
ثػػػػػبلث صػػػػػفات، فػػػػػالقوم ذك الػػػػػثبلث. كإف اتصػػػػػف بعضػػػػػو بصػػػػػفة كبعػػػػػض  (ّ) ذاي

قػػاؿ الرافعػػي كىػػو  .(ٓ)اٜنكػػم للسػػابق منهمػػا قػػاؿ صػػاحب التتمػػة: ،أبخػػرل (ْ) آخػػري
 . (ٔ)موضع التأمل

فإمػػػا أف يتقػػػدـ الػػػدـ القػػػوم أك الضػػػعيف، فػػػإف تقػػػدـ  ؛كإذا اجتمعػػػت الشػػػرائط
ا، فلػػو رأت ٙنسػػة أايـ دمنػػ أسػػود  االقػػوم فػػإف كػػاف الضػػعيف الػػذم بعػػده نوعنػػا كاحػػدن

كاستمر الدـ األ٘نر، فأايـ القػوم حػيض كأايـ الضػعيف استحاضػة، سػواء طػاؿ زمػن 
 .(ٕ)الضعيف أك قصر/

 . (ٖ)كالضعيف تسعٌن يومناكفيو كجو ضعيف: أف ىذا إذا دل يتجاكز القوم 

              ٙنسػػػػػػػػػػػػػة أايـ دمنػػػػػػػػػػػػػا أ٘نػػػػػػػػػػػػػر ٍب  كإف تقػػػػػػػػػػػػػدـ الضػػػػػػػػػػػػػعيف كمػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػو رأت أكالن 
دمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ٍب اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمرت اٜنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، فثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٙنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

(ٗ)                                     

                              
 .ا( ُب األصل: )متصفة( كىو خطأ لغة، كالصواب: متصفن ُ)
 .َّٔ/ُ( ُب األصل: )ٗنيعهم(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ِ)
 األصل: )ذم(. كالصواب لغة: )ذا(؛ ألنو خ  )كافى(.( ُب ّ)
 . كىو الصواب لغة. َْْ/ِ( ُب األصل: )أخرل(، كاٞنثبت من اجملموع: ْ)
 .َْْ/ِ، اجملموع: ُٕٔ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض: ص/ٓ)
 .َّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 /ب(.َُُ( هناية ؿ: )ٕ)
 ، َْْ/ِ( انظر: اجملموع: ٖ)
. القاضي أبو الطيب، كابن الصباغ، ّٓٗ/ِ، اجملموع: َّٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٗ)

كصاحب اٞنهذب نسبوا البن سريج ما عدا الوجو األكؿ؛ إذ قالوا ُب اٞنثاؿ اٞنذكور ُب 
 الكتاب، كاللفظ للمهذب: "فاٜنيض ىو األسود، كما قبل األسود كبعده استحاضة". 

 . ِْٖ-ُْٖالك ل، كتاب اٜنيض: ص/ ، التعليقةَٖ/ُانظر: اٞنهذب: ك 
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 :(ُ)البن سريج
ٙنسة السواد،  ُب ا: أف النظر إذل لوف الدـ ال إذل األكلوية، فتيجعل حائضن أوذلا

 .(ِ)مستحاضةن ُب اٝنمسة اليت قبلها كفيما بعدىا

: أنو ٩نمػع بينهمػا إٍف أمكػن، فػيحمبلف حيضنػا إف أمكػن، فػإٍف دل ٬نكػن والثاين
 .(ّ)أبف زادت مدة السواد كاٜنمرة على ٙنسة عشر يومنا

فهي فاقػدة للتمييػز علػى التفريػع. كلػو رأت ٙنسػة ٘نػرة كعشػرة  الوجو الثالث:
سػوادنا ٍب أطبقػت اٜنمػرة، فعلػى الوجػو األكؿ عشػػرة السػواد ىػي اٜنػيض، كاٜنمػرة الػػيت 

استحاضػة.  اقبلها استحاضػة، كٚناىػا بعضػهم دـ فسػاد، كمػا بعػد اٝنمسػة عشػر يومنػ
و األكؿ كزعػػم أنػػو ال كعلػػى الثػػاشل اٝنمسػػة عشػػرة كلهػػا حػػيض. كجػػـز اٞنػػاكردم ابلوجػػ

 .(ْ)خبلؼ فيو كحكى كجهٌن ُب اٞنعتادة ُب أف حيضها السواد أك اٜنمرة

فعلػػى األكؿ السػػواد خاصػػة حػػيض، كعلػػى  افػػإف كػػاف السػػواد أحػػد عشػػر يومنػػ 
 الثاشل فيو جهاف:
 .(ٓ): أهنا فاقدة للتمييزأصحهما

 

                              
، درس الفقو على أبو العباس أ٘ند بن عمر بن سريج البغدادم( ابن سريج: ىو العبلمة، ُ)

يد أيب القاسم األ٧ناطي الشافعي صاحب اٞنزشل، كٜنق أصحاب سفياف بن عيينة، كككيع. 
 ىػ. َّٔىػ، كفيها توُب سنة ِْٗ كلد ببغداد سنة

 .ُّٗ/ُ، طبقات الشافعيٌن: ُِ/ّانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
، الغرر ِٓٓ/ُ، الركضة: َّٖ/ُ، فتح العزيز: ِْْ/ُ( كىو الصحيح. انظر: الوسيط: ِ)

 .ُِٗ/ُالبهية: 
 ( فحينئذ حكمها ما ذيكر ُب الوجو الثالث التارل.ّ)
 . َْٓ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)
، ٓنفة احملتاج: ِٓٓ/ُ، الركضة: َّٖ/ُ، فتح العزيز: ِْٓ/ُ( انظر: الوسيط: ٓ)

ُ/َُْ-َِْ. 
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 .(ِ)بعيد، كىو (ُ) اأٍلىك لىةى : أف حيضها أايـ اٜنمرة خاصة واثنيهما

فقػد تعػذ ر اٛنمػع بينهمػا كجيعػل السػواد  اكإف كانت أايـ األسود ستة عشر يومنػ
، كفقػػػد أحػػػد شػػػركط التمييػػػز، كىػػػي مبتػػػدأة غػػػًن ٣نيػػػزة علػػػى الصػػػحيح، كادعػػػى احيضنػػػ

 اأك سػػبعن  اكليلػػة ُب قػػوؿ، أك سػػتن  االبغػػوم االتفػػاؽ عليػػو، فتحػػيض مػػن أكؿ اٜنمػػرة يومنػػ
 آخراف:، كفيها كجهاف (ّ)ُب قوؿ

أن ننظػػػر إذل ٠نػػػرد األكليػػػة كٓنصػػػل أايـ اٜنمػػػرة اٞنتقدمػػػة علػػػى السػػػواد  أحـــدمها:
 .(ْ)احيضن 

كليلػػة ُب قػػوؿ، كسػػتة أك سػػبعة ُب  اأهنػػا ٓنػػيض مػػن أكؿ السػػواد يومنػػ واثنيهمــا:
 .(ٓ)قوؿ

 فرعان : 

أسػود  اأ٘نػر ٍب دمنػ ادمنػ اقاؿ صاحب اٞنهذب: لو رأت ستة عشػر يومنػاألول: 
كليلػػة مػػن أكؿ األ٘نػػر ُب أحػػد القػػولٌن،  افيكػػوف حيضػػها يومنػػ كاسػػتمر، دل تكػػن ٣نيػػزة،

كليلػة مػػن أكؿ  اكسػتة أك سػبعة ُب اآلخػر، قػاؿ كقػاؿ أبػو العبػاس: يكػوف حيضػها يومنػ
كليلػةن ُب  اآخػر يومنػ ا، كتبتػدئ مػن أكؿ الػدـ األسػود حيضنػااأل٘نر، كٙنسة عشر طهرن 

األسػػود ُب الثالػػث  (ٔ)ُب قػػوؿ كالثػػاشل استحاضػػة إال أف يكػػوف/ اأك سػػبعن  اقػػوؿ، كسػػتن 

                              
، ىذه لغة قليلة، كاللغة الفصيحة اٞنشهورة: اأٍلىك لىةى " :َْٔ/ُِب اجملموع  قاؿ النوكم (ُ)

 األكذل".
 . ِٓٓ/ُ، الركضة: ِِٕ/ُ( انظر: شرح اٞنشكل: ِ)
، أسىن اٞنطالب: ّْٗ/ِ، اجملموع: ِِّ/ُ، اٜنلية: ْْٕ/ُ( انظر: التهذيب: ّ)

 .َُْ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُْ/ُ
 .  ِٓٓ/ُ، الركضة: ِِٕ/ُ( انظر: شرح اٞنشكل: ْ)
 .ّْٗ/ِ، اجملموع: ِِّ/ُ، اٜنلية: ْْٕ/ُ( انظر: التهذيب: ٓ)
 /أ(.ُُُ( هناية ؿ: )ٔ)
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 :(ّ()ِ). ككبلمو ٪نتمل أمرين حكا٨نا عنو العمراشل(ُ)كالعشرين
كليلػة مػن  اأف معناه، إف رددن اٞنبتدأة إذل يػـو كليلػة ٓنػيض ىػذه يومنػ أظهرمها:

ليلػةن مػن أكؿ ك  اآخػر يومنػ اأكؿ األ٘نر كاٝنمسة عشر الباقية منو طهر ٍب تبتػدئ حيضنػ
األسود، كإف رددنىا إذل ست أك سبع فحيضها مػن أكؿ األ٘نػر ذلػك كابقػي الشػهر 

 ادمنػ اطهر؛ ألف الباقي منو مقصػور عػن الطهػر إال أف تكػوف رأت اثنػٌن كعشػرين يومنػ
أك  اأ٘نػػر كاتصػػل األسػػود مػػن الثالػػث كالعشػػرين فيكػػوف حيضػػها مػػن أكؿ األ٘نػػر سػػتن 

 .(ْ)كأكؿ كبلمو عليو اسبعن 
 كليلػػةن قػػوالن  ا، أنػػو أراد أن ٥نيضػػها يومنػػ-كىػػو الػػذم ركاه الػػركايشل عنػػو-: والثــاين

آخػر مػن  ا، كتسػتأنف حيضنػاكال ٩نيء القوؿ اآلخر، كيكوف ابقي األ٘نر طهػرن  اكاحدن 
كبػدأ األسػود  اأكؿ السواد كُب قػدره القػوالف، إال أف يكػوف األ٘نػر اثنػٌن كعشػرين يومنػ

ُب القػػدر الػػذم يػػرد إليػػو مػػن أكؿ األ٘نػػر القػػوالف، كابقػػي ُب الثالػػث كالعشػػرين، فػػإف 
. قػاؿ النػػوكم: كىػػذا ضػػعيف (ٓ)آخػػر ااأل٘نػر طهػػر، ٍب تبتػػدئ مػن أكؿ األسػػود حيضنػػ

عل معتادةن على اٞنذىب أف  العادة تثبت ّنرة؛ فإنو سػبق  ٢نالف للقاعدة كينبغي أف ْني

                              
: "فهذه اٞنسألة معدكدة من  ُُْ/ِقاؿ النوكم ُب اجملموع . َٖ/ُ( انظر: اٞنهذب:ُ)

مشكبلت اٞنهذب كال أراىا من اٞنشكبلت فأما على اٞنذىب كىو أنو ال ٕنييز ٟنا كأف 
حيضها من أكؿ األ٘نر يـو كليلة أك ست أك سبع كابقي الشهر طهر فظاىر ال إشكاؿ 

 فيو".
اليماشل، شيا  العبلمة، ٪نٍن بن أيب اٝنًن بن سادل، أبو اٝنًن العمراشل ( العمراشل: ىوِ)

الشافعيٌن نقليم اليمن، صاحب )البياف( ك)الزكائد( كغًن٨نا من اٞنصنفات الشهًنة، 
أعرؼ أىل األرض بتصانيف أيب إسحاؽ الشًنازم. ٪نفظ )اٞنهذب( عن ظهر قلب، 

  .ىػٖٓٓىػ، كتوُب سنة ْٖٗكقيل كاف يقرؤه ُب ليلة كاحدة. كلد سنة 
 .ِّّ/ّ، ديواف اإلسبلـ: ّّٔ/ٕانظر: طبقات الشافعية: 

 .ّّٔ-ِّٔ/ُ، البياف: ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ّ)
، اجملموع: ْْٗ/ُ، التهذيب: ِِّ/ُ، اٜنلية: ّّٔ-ِّٔ/ُ( انظر: البياف: ْ)

 .َُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: َْْ/ِ
 .ُٕٓ/ِ، كفاية النبيو: ُِْ/ِ، اجملموع: ِّّ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)



 

 
90 

 .(ُ)اٟنا دكف ستة كعشرين يومن 
: إف قلنػا تيػرد اٞنبتػدأة (ّ): قاؿ القاضػي أبػو العبػاس(ِ)كقاؿ القاضي أبو الطيب 

إذل يػػػـو كليلػػػة رددن ىػػػذه إليهػػػا مػػػن أكؿ األ٘نػػػر كبعػػػد ٙنسػػػة عشػػػر طهػػػر ٍب تبتػػػدئ 
من أكؿ األسود، كإف قلنا تيرد إذل سػت أك سػبع رددن ىػذه إذل ذلػك مػن أكؿ  احيضن 

إال أف يكػوف قػد  األسود ال ما لو جعلناه من أكؿ األ٘نر دل يبق بينهمػا طهػر صػحيح
. قػػاؿ النػػوكم: ك٬نكػػن ٘نػػل كػػبلـ صػػاحب (ْ)اسػػتمر اآلخػػر إذل آخػػر الثػػاشل كالعشػػرين

 .(ٓ)اٞنهذب عليو
  

ػ: (ٔ)الثاين ػرة أك  ،ط دـ ضػعيف بػٌن قػويٌنلػو توس  أبف رأت سػوادين بينهمػا ٘ني
صيفرة، فقد جعلو اٞناكردم ٖنانية أقسػاـ كبعضػها لػيس مػن صػور التمييػز لكػن اقتضػاه 

 :(ٕ)التقسيم

                              
كاألكؿ منهما ىو الصحيح، كالثاشل ضعيفه ألنو ٢نالفه للقواعد : )ُِْ/ِاجملموع  ُب (ُ)

: والثاين : اٛنـز برد اٞنبتدأة إذل يوـو كليلةو كالقاعدة أهنا على قولٌن.أحدمها من كجهٌن:
مبتدأةن كينبغي أف أنو جعل ٟنا حيضه من أكؿ األ٘نر كطهره بعده ٍب جعلت ُب السواد 

ْنعل معتادةن إذا قلنا ابٞنذىب: إف العادة تثبت ّنرة، فانو سبق ٟنا دكر ىو ستة عشر يومنا 
 (. منها يـو كليلة حيض كٙنسة عشر طهر

( القاضي أبو الطيب: ىو اإلماـ البارع أحد أئمة اٞنذىب، القاضي طاىر بن عبد هللا بن ِ)
ىػ. تفقو على أيب حامد الزجاجي  ّْٖالبغدادم. كلد سنة  طاىر أبو الطيب الط م

كأيب اٜنسن اٞناسرحي كغًن٨نا. كمن تبلميذه البارزين أبو إسحاؽ الشًنازم، كاٝنطيب 
 ىػ. َْٓالبغدادم. من تصانيفو )التعليقة( شرح اٞنختصر، ك)اجملرد(. توُب سنة 

 .ِْٕ/ِ، هتذيب األٚناء كاللغات: ُِ/ٓانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
 .ٗ، اٟنامشْٖ( ىو اإلماـ أبو العباس ابن سريج اٞنرتجم لو ُب صػّ)
 .ِِّ/ُ، اٜنلية: ُِْ/ِ، اجملموع : ّْٖ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب اٜنيض: ص/ ْ)
 .ُِْ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
 (  الفرع الثاشل.ٔ)
 .ّْٗ/ُانظر: اٜناكم الكبًن:  (ٕ)
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, اكال يتجػاكز الثبلثػة ٙنسػة عشػر يومنػ (ُ)كليلػة/ ا: أف يبلغ كل كاحد منها يومنػأحدىا
كالنقاء اٞنتخلػل كقاؿ أبو إسحاؽ: الضعيف اٞنتوسط   .(ِ)فاٞنذىب أف اٛنميع حيض

من دىمىي اٜنيض
 .(ْ)القوالف اأك طهرن ا . ففي كونو حيضن (ّ)

قػػػاؿ ابػػػن سػػػريج: حيضػػػها السػػػواد األكؿ : أف يتجػػػاكز اجملمػػػوع ٙنسػػػة عشػػػر, واثنيهـــا
 .(ٓ)كاٜنمرة إف دل يتجاكز ألكثر اٜنيض، كالسواد الثاشل طهر

قػػػػوؿ  كقػػػػاؿ أبػػػػو إسػػػػحاؽ حيضػػػػها السػػػػواداف كاٜنمػػػػرة بينهمػػػػا طهػػػػر، كال ٩نػػػػيء
كٖنانيػػػةن ٘نػػػرةن كٖنانيػػػة  ا. كلػػػو رأت ٖنانيػػػةن سػػػوادن (ٕ). قػػػاؿ النػػػوكم: كىػػػذا غلػػػط(ٔ)التلفيػػػق
 .(ٖ)ا، فحيضها السواد األكؿ اتفاقن اسوادن 

 فائدة:
عػػػاد اٞنػػػاكردم ُب ىػػػذا القسػػػم ّنذىبػػػو ُب النقػػػل عػػػن أيب العبػػػاس ابػػػن سػػػريج مػػػا 

الفهػم مػن عبارتػو حػٌن قػاؿ: ، ككذا فهمو النوكم. كلكن األقرب إذل (ٗ)ذكره اٞنصنف

                              
 /ب(.ُُُ( هناية ؿ: )ُ)
، اجملموع: ْْٕ/ُ، التهذيب: ّْٗ/ُ( كبو قطع اٛنمهور. انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)

 .ِّْ-ُّْ/ُ، هناية احملتاج: َِِ/ُ، الغرر البهية: َْٗ/ِ
 .ُّٔ/ُ، البياف: ُْٕ/ُ، التهذيب: ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ّ)
 كالقوالف: (ْ)

، كىو قوؿ أيب العباس كاٛنمهور.أحد٨نا:   أنو حيضه
 كالثاشل: استحاضة ُب حكم الطهر بٌن الدمٌن، كىو قوؿ أيب إسحاؽ. 

 كقطع السرخسي ُب )األمارل( بقوؿ أىب إسحاؽ. 
 .  َْٗ/ِ، اجملموع: ّٕٗ، ّٓٗ/ُانظر: اٜناكم الكبًن: 

 .َْٗ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
 .ْْٔ/ُ، التهذيب: ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٔ)
 .َُْ/ِ(انظر: اجملموع: ٕ)
 .َْٗ/ِ، اجملموع: ُّْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٖ)
 ( ىو اإلماـ الغزارل، صاحب الوسيط.ٗ)
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. أف اٞنػػػػراد: أف (ُ)فحيضػػػػها السػػػػبعة السػػػػواد كالسػػػػبعة اٜنمػػػػرة كمػػػػا بعػػػػدىا استحاضػػػػة
حيضػػػػها السػػػػبعة السػػػػواد فقػػػػط، كال ٥نيضػػػػها مػػػػع ذلػػػػك السػػػػبعة أايـ اٜنمػػػػرة، ككيػػػػف 
يسػػػتقيم ذلػػػك، كقػػػد فقػػػد شػػػرط التمييػػػزا. كىػػػو عنػػػد األصػػػحاب الضػػػعيف عػػػن أقػػػل 

ٍب سػػػبعة ٘نػػػرة ٍب  اٞنػػػاكردم: إذا حاضػػػت سػػػبعة سػػػوادن اٜنػػػيض ُب اٞنثػػػاؿ الػػػذم ذكػػػره ا
؛ ألف  التلفيػػق ال يكػػوف إال (ّ). كقػػوؿ اٞنصػػنف: كال ٩نػػيء قػػوؿ التلفيػػق(ِ)اسػػبعة سػػوادن 

من ٙنسة عشر ال من أحد كعشرين كمػا ذكػرن ُب اٞنثػاؿ، كقولػو ُب اٞنثػاؿ الثػاشل: لػو 
، كأتػػػػى (ْ)السػػػػواد ابالتفػػػػاؽفحيضػػػػها  اكٖنانيػػػػة ٘نػػػػرة كٖنانيػػػػة سػػػػوادن  ارأت ٖنانيػػػػة سػػػػوادن 

ابالتفػػاؽ مػػػن أيب العبػػاس ابػػػن سػػريج كأيب إسػػػحاؽ، كتبعػػو ُب ذلػػػك النػػوكم ُب شػػػرح 
 . كالصواب أهنا تيرد إذل اٞنبتدأة يـو كليلة؛ لفقد الشرط اٞنشهور.(ٓ)اٞنهذب

 : أف ينقص اٛنميع عن يوـو كليلة، فاٛنميع دـ فساد.واثلثها
دـ عن أقل اٜنيض كيبلغػو اجملمػوع، أبف تػرل كػل  (ٔ): أف ينقص  كليورابعها

. كعلى قوؿ أيب إسػحاؽ اٛنميػع (ٕ)كاحد ثلث يـو كليلة، فاٞنذىب أف اٛنميع حيض
دـ فساد. فلو رأت نصف يـو من كل من الثبلثػة فالكػل حػيض. كعنػد أيب إسػحاؽ 

 .(ٖ)األسوداف حيض كُب اٜنمرة قوال التلفيق
وادين حػيض يػـو كليلػة كتػنقص اٜنمػرة، : أف يبلغ كػل كاحػد مػن السػوخامسها

فػػاٛنميع حػػيض. كعنػػد أيب إسػػحاؽ: حيضػػها السػػواد، كُب اٜنمػػرة قػػوال التلفيػػق. كلػػو  

                              
 .ّٓٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)
، الغرر ِٓٓ/ُ، الركضة: ّٖٓ/ُ، هناية اٞنطلب: ّٓٗ-ّْٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)

 .ّّْ/ُ، هناية احملتاج: ُِٕ/ُالبهية: 
 .ّْٔ-ِْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ّ)
 .ْٕٓ/ُ( انظر: الوسيط: ْ)
 .َْٗ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
 .َْٗ/ِ( ُب األصل: )أف ينقص عن كل دـ(، زايدة )عن(. كاٞنثبت من اجملموع: ٔ)
 .َْٗ/ِ( كىو على قوؿ ابن سريج. انظر: اجملموع: ٕ)
 .ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٖ)
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، فحيضػػػها السػػػواد اأك نصػػػف يػػػـو ٘نػػػرة ٍب سػػػبعة سػػػوادن  اكػػػاف رأت ٖنانيػػػة أايـ سػػػوادن 
األكؿ مع اٜنمػرة. كعنػد أيب إسػحاؽ: حيضػها ٙنسػة عشػر السػواد دكف اٜنمػرة. قػاؿ 

 .(ُ): كىذا غلطالنوكم
كليلػػةن، أبف  ا: أف يػػنقص كػػل أسػػود عػػن يػػـو كليلػػة كتبلػػغ اٜنمػػرة يومنػػوسادســها 

فاٛنميع حػيض.  اٍب ٙنسة ٘نرة ٍب نصف يـو كليلة سوادن  اترل نصف يـو كليلة سوادن 
 كعند أيب إسحاؽ: حيضها السواداف، كفيما بينهما قوال التلفيق.

يض ككػذا األ٘نػر، كيػنقص عنػو السػواد : أف يبلغ السواد األكؿ أقل اٜنػوسابعها
 ، فاٛنميع حيض.اٍب ٙنسة ٘نرةن ٍب نصف يـو سوادن  ااألخًن أبف رأت ٙنسة سوادن 

ٍب نصػفو  ا: أٍف يػنقص األكالف دكف األخػًن، أبٍف رأت نصػف يػـو سػوادن واثمنها
كعنػد أيب إسػحاؽ: حيضػها السػواد الثػاشل  (ِ)، فػاٛنميع حػيض./ا٘نرة ٍب ٙنسة سوادن 

فالسػػواد الثػػاشل ىػػو  اٍب نصػػفو ٘نػػرة ٍب ٙنسػػة عشػػر سػػوادن  اكلػػو كػػاف نصػػف يػػـو سػػوادن 
 .(ّ)، انتهى كبلموااٜنيض اتفاقن 

ػػٍدرىةي  (ْ)كالْصػػٍفرىةي  كالكي
مػػع السػػواد كػػاٜنمرة معػػو، ككػػذلك الصػػفرة مػػع اٜنمػػرة،  (ٓ)
 .(ٔ)على اٞنذىب أهنما حيض

 

دل  ال ٬نكػػن أف ٓنػػيض فيػػو فبػػدأ هبػػا الػػدـ اإذا بلغػػت األنثػػى سػػنن انيــة: ادلســألة الث

                              
 .َُْ/ِ( انظر: اجملموع: ُ)
 /أ(.ُُِهناية ؿ: ) (ِ)
 .  ّٔٗ-ّٓٗ/ُاٜناكم الكبًن ُب -ر٘نو هللا-أم: ىذا آخر كبلـ اإلماـ اٞناكردم (ّ)
. انظر: اتج العركس: الْصٍفرىةي ( ْ) كالْصٍفرىةي  .ِّٔ/ُِ: لوف األصفر، كفعلو البلـز االٍصًفرىاري

كتعلوه صيفرة. انظر: اجملموع:  ىنا: ماء أصفر كغسالة اللحم، أك يشبو الصديد،
ِ/ّٖٗ. 

 خبلؼ الصفو، كمنو: كىًدرى اٞناءي. -بفتحتٌن–: اللوف ينحو ٥نو السواد، كالكىدىرة ( الكيٍدرىةي ٓ)
 . مادة: كدر.ٕٕٗ/ِ، اٞنعجم الوسيط: َّٖ/ِانظر: الصحاح: 

، ُُْ/ِ، اجملموع: َِِ/ُاٜنلية: ، ّٗٗ/ُ، اٜناكم الكبًن: ِْٓ/ُ( انظر: الوسيط: ٔ)
 .ِّْ/ُ، هناية احملتاج: ُِِ/ُالغرر البهية: 
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يكػػػػػػػػن ٟنػػػػػػػػا أف تصػػػػػػػػلي كال تطػػػػػػػػوؼ كال تصػػػػػػػػـو كال تقػػػػػػػػرأ كال تعتكػػػػػػػػف كال لزكجهػػػػػػػػا 
ف أنو دل يكن حيضنػ(ُ)ًغشياهنا . فػإف كانػت ابلغػةن ا، فإف انقطع ٞنا دكف أقلًٌ اٜنيض ابى

 ، فإف كانت صػامت فصػيامها قضت الصبلة ابلوضوء من غًن غسل، كتقضي الصـو
 صحيح.

كفيػػو كجػػو البػػن سػػريج: أهنػػا ال تػػرتؾ الصػػبلة كالصػػـو حػػ، ٬نضػػي أقػػل اٜنػػيض، 
 .(ِ)كبو جـز الشيا أبو علي

إذا تقرر ذلك، فإذا كانت اٞنبتدأة ٣نيزة كما إذا فآنهػا الػدـ األسػود ٙنسػة أايـ 
٣نػػػا تفعلػػػو مػػػن  افػػػبل تفعػػػل شػػػيئن  ،ٍب يصػػػًن إذل الضػػػعيف مػػػن ٘نػػػرة أك صػػػفرة أك غًنىػػػا

 اانقطع حيضها من اغتساؿ كصبلة كصـو ك٥نوىا؛ الحتماؿ أف يكوف اٛنميػع حيضنػ
فالكػػل  اابنقطاعػػو ُب اٞنػػدة بػػل تػػرتبص ليتبػػٌن اٜنػػاؿ، فػػإٍف دل يتجػػاكز ٙنسػػة عشػػر يومنػػ

 حيض.
كال فػػػػرؽ بػػػػٌن أٍف يتقػػػػد ـ القػػػػوم علػػػػى الضػػػػعيف، أك يتػػػػأخر، أك يتوسػػػػط بػػػػٌن 

كفيما إذا تقػد ـ الضػعيف كجػو، كمػا إذا رأت ٙنسػة ٘نػرة . (ّ)الضعيفٌن على اٞنذىب
كانقطع الدـ أف  حيضها أايـ السػواد خاصػة لقوتػو كمػا قبلػو ال يتقػول  اٍب ٙنسة سوادن 

                              
ى بو عن اٛنماع  -من ابب تىًعبى -، ييقاؿ: غىًشيتيوي أىٍغشىاهي -ابلكسر– ( الًغٍشيىافُ) تيوي، ككيينًٌ : أىتػىيػٍ

اء: الغطاء كزنن كمعىنن، كىو اسم من كما كييٌن ابالتياف؛ فيقاؿ: غىًشيػىهىا، كىتػىغىش اىىا، كالغش
تىوي. انظر: العٌن: -ابلتثقيل-غىش ٍيتي الشيء  . ْْٕ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ِْٗ/ْ: إذا غىط يػٍ
 مادة: غشي. 

 : أبنو شاذ. ّٖٖ/ِ. لقد حكم النوكم ُب اجملموع ْٔٓ/ُ( انظر: التهذيب: ِ)
  قاؿ صاحب اٜناكم الكبًن: "كىذا الوجو فاسد من كجهٌن:

 أحد٨نا: أف اٞنعتادة إذا فآنها الدـ ٕنيسك.
كالثاشل: اٞنعتادة إذا جاكز الدـ عادهتا ٕنيسك كإف كاف ما ذكره من التوجيو كاالحتماؿ 

 ، كإ٧نا أمرنىا ابإلمساؾ؛ ألف الظاىر أنو حيض. كىذا اٞنعىن موجود ُب اٞنبتدأة". اموجودن 
 .َْٔ/ُاٜناكم الكبًن: انظر: 

، ٓنفة احملتاج: ِِِ/ُ، الغرر البهية: َْْ/ِ، اجملموع: َُّ/ُالعزيز: ( انظر: فتح ّ)
ُ/َُْ. 
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. كىػػػو جػػػارو فيمػػػا إذا توسػػػط، لػػػو رأت ٙنسػػػة ٘نػػػرة ٍب ٙنسػػػة (ُ)بػػػو ِنػػػبلؼ مػػػا بعػػػده
عػده. كحكػى اٞنػاكردم ٍب ٙنسة ٘نرة فيكوف اٜنػيض السػواد دكف مػا قبلػو كمػا ب اسوادن 
ػػػػػػ ، كىػػػػػػو (ِ)لضػػػػػػعفو بػػػػػػل دـ فسػػػػػػاد اأف الػػػػػػدـ إذا كػػػػػػاف أ٘نػػػػػػر ال يكػػػػػػوف حيضنػػػػػػ اكجهن

 . (ّ)ضعيف

ابف أهنػػا مستحاضػة كأف حيضػػها منحصػػر ُب أايـ  افػإف ْنػػاكز ٙنسػة عشػػر يومنػ
القػػػوم فتقضػػػي مػػػا فػػػات مػػػن الصػػػبلة كالصػػػـو ُب أايـ الضػػػعيف، ىػػػذا حكػػػم الشػػػهر 

 األكؿ.
الضػػػعيف اغتسػػػلت  (ْ)بعػػػده، فػػػإذا انقلػػػب الػػػدـ  إذليكأمػػػا الشػػػهر الثػػػاشل كمػػػا 

كال تػرتبص. قػاؿ اإلمػاـ كالغػزارل كالرافعػي: ال يتخػرج ذلػك علػى  (ٓ)كصلت كصامت/
 .(ٔ)اٝنبلؼ ُب ثبوت العادة ّنرة

فإف دل يتغًن الدـ كاستمر الدـ الضعيف األ٘نر ُب ٗنيع الشػهر، قػاؿ القاضػي: 
لػػو تكػػرر القػػوم كالضػػعيف ُب الشػػهر الثػػاشل  فػػإف قلنػػا إف العػػادة ثبتػػت ّنػػرة فهػػو كمػػا

 . (ٕ)كاستمر ُب الثالث، كإف قلنا ال تثبت ّنرة، فهي كاٞنبتدأة كغًن اٞنميزة
 

                              
 .َُّ/ُانظر: فتح العزيز:  (ُ)
 .َِٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
( تقدـ بياف اٞنذىب اٞنعتمد ُب أف االعتبار يكوف ابللوف أايًّ كاف، سواء كاف أ٘نر، أك ّ)

إماـ اٜنرمٌن كالغزارل االتفاؽ عليو، كما أف  أسود، أك أشقر، أك أصفر كأكدر، بل ادعى
، من النص احملقق. ٖٓاالعتبار يكوف أيضنا ابلرائحة، كالثخنة، كقد تقد ـ بياف ذلك ُب صػ

 .ُّٗ/ِكانظر: اجملموع: 
 .َّٗ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن مثبت من فتح العزيز: ْ)
 /ب(.ُُِ( هناية ؿ: )ٓ)
، فتح العزيز: ُْٕ-ُْٔتاب اٜنيض: ص/، البسيط، كِْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ٔ)

ُ/َّٗ. 
 . ّٔٓ/ُ( انظر: التعليقة: ٕ)
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 .(ُ)كُب ردىا إذل أقل اٜنيض أك غالبو، قوالف
األ٘نػر إذل آخػػر الشػهر، فػػرأت ُب  (ّ)أسػػود  ٍبي (ِ)ياكلػو رأت ٙنسػػة أايـ  دمنػ

األ٘نر إذل آخر الشهر، ككذا ُب آخر الشهر  (ْ)ود  ٍبيأس االشهر الثاشل ستة أايـ دمن 
الثالػػػػػػث، ٍب أطبػػػػػػق هبػػػػػػا الػػػػػػدـ، فاٝنمسػػػػػػة األايـ مػػػػػػن الشػػػػػػهر األكؿ حػػػػػػيض كالبػػػػػػاقي 

حػػيض،  (ٓ)استحاضػػة، كحيضػػها مػػن الشػػهر الثػػاشل كمػػا بعػػده مػػن الشػػهور سػػتة  أايـي
 كابقيها استحاضة.

أ٘نػػر، كسػػتة أايـ مػػن أسػػود كابقيػػو  اكلػػو رأت ٙنسػػة أايـ مػػن الشػػهر األكؿ دمنػػ
الثػػاشل أسػػود كابقيػػو أ٘نػػر، ٍب اسػػتمر، فػػإف قلنػػا: العػػادة تثبػػت ّنػػرة فحيضػػها ُب الشػػهر 
األكؿ ٙنسػػػػة أايـ كُب الثػػػػاشل كمػػػػا بعػػػػده سػػػػتة أايـ، كإف قلنػػػػا ال تثبػػػػت ّنػػػػرة فحيضػػػػها 

 ٙنسة أايـ من كل شهر.
أسػود كٙنسػة أايـ مػن الثػاشل، كٙنسػة  اكلو رأت سػتة أايـ مػن الشػهر األكؿ دمنػ

من الثالث، كاستمر األ٘نر ُب ابقيها، ٍب استمر الدـ، فحيضػها مػن األكؿ سػتة أايـ، 
كزاد طهرىػا  اكمن الثاشل كمن الثالث كما بعد٨نا ٙنسة أايـ، كقد انتقص حيضػها يومنػ

دة ثبتػت ّنػرة، أسػود بػل اسػتمر األ٘نػر؛ فػإف قلنػا: العػا ا. كلو دل تر ُب الثالػث دمنػايومن 
. (ٔ)فحكمػػو كػػذلك، كإف قلنػػا: ال تثبػػت هبػػا، كػػاف حيضػػها مػػن كػػل شػػهر ٙنسػػة أايـ

قػػػد يؤخػػػذ مػػػن كػػػبلـ اٞنصػػػنف ىنػػػا مػػػا كجهػػػو كػػػبلـ الػػػدارمي مػػػن أف ١نػػػل اٝنػػػبلؼ ُب 
                              

 ( القوالف:ُ)
 للعبادة؛ فإنو اٞنستيقن.ا كليلة احتياطن  اأحد٨نا: أهنا ترد إذل أقل مدة اٜنيض: يومن  

 كالثاشل: أهنا ترد إذل أغلب عادات النساء، ستة أايـ أك سبعة أايـ. 
 . ِْٕ/ُانطر: الوسيط: 

 ( ُب األصل: )ما(. ِ)
 .ّٓٓ/ُ، كالتعليقة: ْْٖ/ُ( ُب األصل: )ك(. كاٞنثبت من: التهذيب: ّ)
 . ْْٖ/ُ، كالتهذيب: ّٓٓ/ُ( ُب األصل: )ك(. كاٞنثبت من: التعليقة: ْ)
 .ْْٖ/ُ، كالتهذيب: ّٓٓ/ُ( ُب األصل: )كابقيها( كاٞنثبت من: التعليقة: ٓ)
، ُنر اٞنذىب: ْٓٓ-ّٓٓ/ُ، التعليقة: ٕٖ/ُ، اٞنهذب: ِّْ/ُ( انظر: الوسيط: ٔ)

 .َُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: َْٓ/ِ، اجملموع: َْٓ/ُ، التهذيب: ُِّ/ُ
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ثبوت العادة ّنػرة فيمػا إذا جػاكز الػدـ قػدر العػادة حػ، كػاف أكثػر مػن قػدرىا، أمػا إذا 
سػػػػتة أايـ سػػػػواد فحاضػػػػت ُب شػػػػهر ٙنسػػػػة ٍب  نقػػػػص عنهػػػػا كمػػػػا لػػػػو كانػػػػت عادهتػػػػا

، فػػإف الػػدارمي حكػػى (ُ)استيحيضػػت ُب الثالػػث، فػػبل ٪نكػػم بثبوهتػػا ّنػػرة بػػبل خػػبلؼ
اٝنبلؼ ُب غًن الصورة اٞنذكورة. قاؿ الرافعي: اٞنفهـو مػن إطبلقهػم انقػبلب الػدـ إذل 

يػىتىمىح ضى الضعيف أف 
ح، لػو بقيػت خطػوط السػواد كظهػرت خطػوط مػن  اضعيفن  (ِ)

كصػرح اإلمػاـ  .(ّ)اٜنمرة ال ينقطع حكم اٜنيض، كإ٧نا ينقطع إذا دل يبق السػواد أصػبلن 
 .(ْ)بو

 

ٍب  اكدل ٩نػاكز ٙنسػة عشػر يومنػ اكليلة فصػاعدن  ايومن  قواين  اقاؿ اإلماـ: لو رأت دمن فرع: 
، فالػػذم يقتضػػيو أصػػبلن  (ٓ)كدل يعػػد الػػدـ القػػوم/ ل سػػنة مػػثبلن اتصػػل ابلضػػعيف كٕنػػادى 

أهنػػا طػػاىرة كإف اسػػتمر الضػػعيف سػػنٌن كقػػد ٫نػػتلج ُب الػػنفس اسػػتبعاد  قيػػاس التمييػػز
لكن ليس ألكثر الطهػر مػدة تتعلػق بػو فلػم يبػق  ااٜنكم كطهارهتا كىي ترل الدـ دائمن 

. قػػػػاؿ النػػػػوكم: كالػػػػذم قالػػػػو اإلمػػػػاـ متعػػػػٌنًٌ كىػػػػو مقتضػػػػى  (ٔ)لػػػػو ضػػػػبطو إال ابلتمييػػػػز
 .(ٕ)كبلمهم

 

لػػػو شػػػفيت اٞنبتػػػدأة اٞنميػػػزة ُب بعػػػض األدكار قبػػػل أٍف يتجػػػاكز الػػػدـ  :(ٖ)الثالثـــة
حكمنػا أبف  القػوم مػع الضػعيف الواقػع فيهػا حػيض النقطاعػو دكف  اٙنسة عشر يومنػ

 أكثر مدة اٜنيض، كما لو كقع ذلك  ُب الدكر األكؿ.
                              

 .ِْْ/ِ، اجملموع: ُّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
ٍحًض، كىو: كل شيء خىلىصى ح، ال يشيوبيو شيء.( ٕنىىح ضى ِ)

ى
 : من اٞن

 . مادة: ١نض.ِِٕ/ٕرب: ، لساف العُُُ/ّانظر: العٌن: 
 .َُّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ُْْ/ِ، اجملموع: َّْ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 /أ(.ُُّ( هناية ؿ: )ٓ)
 .ِْٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)
 .ُْْ/ِ( انظر: اجملموع: ٕ)
 .ّٗ( تقدمت اٞنسألة الثانية ُب صػٖ)
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تقد ـ حكاية اٝنبلؼ فيمػا إذا تقػدـ الضػعيف علػى القػوم؛ ىػل  (ُ)]الرابعة[:
فإذا ؛ (ّ)-كىو الصحيح-فإٍف فٌرعنا على الثاشل  ،؟ (ٕ)ينظر إذل األكلوية، أـ إذل القوة

أمرنىػػا بػػرتؾ الصػػبلة كالصػػـو فيهػػا  (ْ) أ٘نػػري ادمنػػ اٙنسػػة عشػػر يومنػػ رأت اٞنبتػػدأة أكالن 
الػدـ إذل  (ٓ)رجاء انقطاعو على ٙنسة عشر أك دكهنا، فلما كملت اٝنمسة عشر تغًن  

السواد كاستمر، فنأمرىا برتكها ُب اٝنمسة العشرة الثانية رجاء أٍف ال يتجاكزىا فتكوف 
جاكزىػػػػا ٣نيػػػػزة كتكػػػػوف أايـ األسػػػػود ىػػػػي اٜنػػػػيض، كأايـ األ٘نػػػػر استحاضػػػػة، فػػػػإف دل يت

 فحيضها أايـ األسود.
غػػًن ىػػذه، فتقضػػي صػػلوات  اكال تعػػرؼ امػػرأة تيػػؤمر بػػرتؾ الصػػبلة كالصػػـو شػػهرن  

اٝنمسة عشر األكذل، كإٍف ْناكزىا فقد ابفى أنو استحاضة كأف  حيضها كػاف ُب بعػض 
 أايـ اٜنمرة فتقضيها، كىذه مبتدأة غًن ٣نيزة، كفيها قوالف:

 .(ٔ)ةكليل ا: أهنا ٓنيض يومن أحدمها
كليلػػػةن ُب  ا. فتحػػػيض ىػػػذه مػػػن أكؿ الشػػػهر الثػػػاشل يومنػػػ(ٕ)سػػػتة أايـ أك سػػػبعة والثـــاين:

، أحػػػد  قػػػوؿ، كسػػػتة أك سػػػبعة ُب قػػػوؿ. كال تيعػػػرؼ امػػػرأة تيػػػؤمر بػػػرتؾ الصػػػبلة كالصػػػـو
علػى قػوؿ، غػًن ىػذه. كحيضػها  اعلى قوؿ، كستة أك سػبعة كثبلثػٌن يومنػ اكثبلثٌن يومن 

                              
 ( ُب األصل: )الثالثة(.  ُ)
 . ٖٔػراجع النص احملقق ص ػفيو ثبلثة أكجو البن سر٩ن( لقد تقدـ أف ِ)
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو ينظر إذل القوة.ّ)

 .َُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: َْٔ/ِ، اجملموع: ْٕٓ/ِانظر: فتح العزيز: 
 .َّٖ/ُ، كفتح العزيز: ِْٔ/ُ( ُب األصل: )أسود(. كاٞنثبت من: الوسيط:ْ)
بزايدة )كاك(؛ ليستقيم اٞنعىن. كُب بعض الكتب: )ٍب ٙنسة عشر ( لعل الصواب )كتغًن(، ٓ)

، َّٖ/ُ، فتح العزيز: أِْ/ُ، ٍب أطبق السواد(. انظر: الوسيط: اسوادن 
 .ِٓٓ/ُالركضة:

، ٓنفة احملتاج: َُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِٔٓ/ُ( كىو األظهر. انظر: الركضة : ٔ)
ُ/َّْ. 

 .َُٖ/ِ، اجملموع: ِِّ/ُ، اٜنلية: َّٔ/ُ، البياف: ُٖ-َٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٕ)
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ُب غػػػًن اٞنميػػػزة  (ِ). كعلػػػى ٔنػػػريج ابػػػن سػػػريج اآلٌب(ُ)مػػػن أكؿ األ٘نػػػر علػػػى اٞنػػػذىب
األكؿ، ىػػو النظػػر إذل األكلويػػة، يكػػوف  (ّ)يكػػوف مػػن أكؿ األسػػود. كإف فٌرعنػػا  علػػىي

حيضػػػها اٝنمسػػػة عشػػػر الػػػيت فيهػػػا اٜنمػػػرة. كعلػػػى الوجػػػو الثالػػػث ىػػػي فاقػػػدة للتمييػػػز 
 .(ْ)فيكوف ُب مردىا القوالف

 

الػدـ  (ٔ)كىي اليت ابتدأ هبا/ ليست مميزة،: ادلبتدأة اليت (ٓ)ادلستحاضة الثانية
 (ٖ)يااختلػف كفقػدت  شػرطن (ٕ)كاسػتمر علػى نػوع كاحػد  أكي اكجاكز ٙنسة عشر يومن 

مػػن شػػركط التمييػػز؛ إمػػا أبف نقػػص القػػوم عػػن يػػـو كليلػػة أك زاد علػػى ٙنسػػة عشػػر أك 
أسػود كاسػتمر  ادمنػ انقص الضعيف عن ٙنسة عشر ٍب عاد القوم، كما لػو رأت يومنػ

كاسػػتمر األ٘نػػر بعػػده، أك رأت األسػػود  ا٘نػػر بعػػده أك رأت األسػػود سػػتة عشػػر يومنػػاأل
ٍب رأت األسػود. فتػرتؾ الصػبلة،  اكرأت األ٘نر بعده أربعة عشر يومن  اٙنسة عشر يومن 

، كغًن٨نا ٣نا ٪نـر ابٜنيض ُب اٝنمسة عشر يومن  األكذل، فإذا جاكزهتا فتغتسػل  اكالصـو
 كتصلي إذل آخر الشهر كاٞنميزة. 

 كأما الشهر الثاشل، كما بعده؛ ففيو قوالف:
 .(ٗ): أهنا ٓنيض أقل مدة اٜنيض-عند اٛنمهور- أصحهما

 

                              
 .َّٗ/ُ، الغرر البهية: َْٗ/ِ، اجملموع : َّٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 ،  من النص احملقق. َُُ( سيأٌب ذكر ذلك ُب صػِ)
 ( ُب األصل: )إذل(، كالصحيح لغة أيقاؿ: فٌرعنا على كذا.ّ)
، كستنا أ( أم: ْ)  . كما تقدـ.ك سبعنا ُب قوؿفيكوف حيضها يومنا كليلةن ُب قوؿو
 ، من النص احملقق. ّٖ(  اٞنستحاضة األكذل تقدـ ذكرىا صػٓ)
 /ب(.ُُّ( هناية ؿ: )ٔ)
 .ِٔٓ/ُ( ُب األصل: )ك(. كاٞنثبت من الركضة: ٕ)
 . كىو الصحيح لغةن.ُِٕ/ُ( ُب األصل: )شرط( ابلرفع. كاٞنثبت من الغرر البهية: ٖ)
، اجملموع: ُُّ/ُ، فتح العزيز: ْٓٓ/ُذيب: ، التهَُْ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ٗ)

 . ّْْ/ُ، هناية احملتاج: َُٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٗٗ/ِ
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. (ُ): أهنا ٓنيض غالػب عػادات النسػاء سػت أك سػبع، كصػححو ٗناعػةوالثاين
 ثة أحواؿ:فإف قلنا ٓنيض أقلو كىو يـو كليلة فلها ثبل

، احيض بيقٌن كىو اليـو كالليلة. طهر بيقػٌن كىػو مػا جػاكز اٝنمسػة عشػر يومنػ
-كحيض مشكوؾ فيو كىو ما بينهما، كإذل ما ذا تيرد ُب الطهر ؟، فيػو ثبلثػة أكجػو، 

 :-كقيل أقواؿ
؛ فعلػػى ىػػذا يكػػوف دكرىػػا (ّ)ركاه (ِ)تيػػرد إذل أقلػػو، كقيػػل: إف البػػويطي أحــدىا:

                              
، ٕٗ/ُ، اٞنهذب: َّٔ-ّٗٓ/ُ، هناية اٞنطلب: ِّٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 .ُُّ/ُ، فتح العزيز: ُِِ/ُ، اٜنلية: ّْٓ/ُالبياف: 
ُب األـ،  -ر٘نو هللا-عليهما الشافعي : فيها قوالف مشهوراف، نص ّٖٗ/ِكُب اجملموع 

كالثاشل: ستة أك سبعة،  أحد٨نا: حيضها يـو كليلة من أكؿ الدـ. ُب ابب اٞنستحاضة:
فصحح الشيا أبو إسحاؽ، كالشيا أبو  كدليلهما ُب الكتاب. كاختلفوا ُب أصحهما:

ئل، حامدو، كالقاضي أبو الطيب ُب كتابو اٞنستخلص، كسليم الرازم ُب رؤكس اٞنسا
كصحح اٛنمهور  كالركايشل ُب اٜنلية، كالشاشي، كصاحب البياف قوؿ الست أك السبع.

ُب الطريقٌن قوؿ اليـو كالليلة، ك٣نن صححو القاضي أبو حامدو ُب جامعو، كالشيا أبو 
١نمدو اٛنويين، كالغزارل ُب اٝنبلصة، كالشيا نصر اٞنقدسي، كالبغوم كالرافعي كآخركف، 

أصحاب اٞنختصرات منهم ابن القاص ُب اٞنفتاح كالتلخيص، كأبو  كقطع بو ٗناعات من
عبد هللا الزبًنم ُب الكاُب، كأبو اٜنسن ابن خًناف ُب كتابو اللطيف، كسليم الرازم ُب 
الكفاية، كاحملاملي ُب اٞنقنع كالشيا نصر ُب الكاُب، كآخركف، كىو نص الشافعي ُب 

. نقلت منو بتصرؼ.البويطي، ك٢نتصر اٞنزشل، كاختاره ابن سري  جو
 البويطي: ىو اإلماـ، سيد الفقهاء. أبو يعقوب يوسف بن ٪نٍن اٞنصرم, البػيوىٍيًطْي، (ِ)

صاحب اإلماـ الشافعي، كاف كاسطة عقد ٗناعتو كأظهرىم ٤نابة، اختص بو ُب حياتو، 
الفتول بعد كفاتو، كحدث عن: ابن كىب، كالشافعي، كغًن٨نا، كقاـ مقامو ُب الدرس ك 

قاؿ فيو الشافعي: ليس ُب أصحايب أحد أعلم من البويطي، كمن مؤلفاتو كتاب 
ُب  -ر٘نو هللا-)اٞنختصر(، فيو اختصار للعديد من دركس اإلماـ الشافعي، مات البويطي

، ُِٔ/ِة الك ل: انظر: طبقات الشافعي ىػ، ُب سجن بغداد. ُِّشهر رجب سنة 
 .ُٔ/ٕ، كفيات األعياف: ْٗٓ/ٗسًن أعبلـ النببلء: 

 .ٔٗ( انظر: ٢نتصر البويطي/ص: ّ)
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 . (ُ)فتستأنف ُب السابع عشر حيضة أخرل، كىو ضعيفا ستة عشر يومن 
، كبػػو قطػػع العراقيػػوف كآخػػركف، أهنػػا تيػػرد -كىػػو اٞنشػػهور عػػن الػػنص- وأظهرىــا:

 .(ِ)للدكر ثبلثٌن اتتميمن  اإذل تسعة كعشرين يومن 
أهنػػا تيػػرد إذل غالبػػو، ثبلثػػة كعشػػركف أك أربعػػة كعشػػركف، كجػػـز بعضػػهم  واثلثهــا:

 .(ّ)رينأهنا تيرد إذل أربعة كعش
 كإف قلنا ٓنيض األغلب فلها أربعة أحواؿ:

حيض بيقٌن كىو اليـو الليلة، كطهر بيقٌن كىو ما جاكز ٙنسة عشر، كحيض 
مشػػكوؾ فيػػو كىػػو مػػا بػػٌن السػػت أك السػػبع كاٝنػػامس عشػػر، كىػػل تتخػػًن بػػٌن السػػت 

 :(ْ)فيو كجهاف البن سريج ،كالسبع؟
 .(ٔ)كآخركف (ٓ): نعم، كصححو ابن الصباغأحدمها

                              
كىذا ما حكاه القاضي اٜنسٌن " ُٓٔ/ِ، ُب كفاية النبيو ُِّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)

 ".عن ركاية البويطي
اجملموع:   ُِّ/ُالعزيز: ، فتح ِّْ/ُ، هناية اٞنطلب: َْٖ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)

 .ِّٕ/ُ، الغرر البهية: ُٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ّٖٗ/ِ
: "صرٌح بو الشيا أبو دمحم ُب كتابو الفركؽ، كإماـ  ّٗٗ/ِقاؿ النوكم ُب اجملموع  (ّ)

 اٜنرمٌن، كالغزارل ُب البسيط، كالرافعي كآخركف، كاألكؿ أصح".
 .ُٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ِّْ/ُ، هناية اٞنطلب: َْٖ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن: 

 .ّٗٗ/ِ( انظر: اجملموع: ْ)
ابن الصباغ: ىو العبلمة، أبو نصرو، عبد السيد ابن دمحم بن عبد الواحد اٞنعركؼ اببن  (ٓ)

ككتاب )الكامل(، ككتاب )تذكرة  ، البغدادم، الفقيو, مصنف كتاب )الشامل(،الصباغ
العادل كالطريق السادل(. كاف فقيو العراقيٌن ُب كقتو. ككاف يضاىي الشيا أاب إسحاؽ 

ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء :  ََْالشًنازم، كتقدـ عليو ُب معرفة اٞنذىب. مولده سنة 
 .ُِِ/ٓ، طبقات الشافعية الك ل: ُْ/ُْ

فراييين، كالعمراشل، كحكاه أبو الطيب الط م عن أيب حامد. ( ٣نن قطع بو أبو حامد اإلسٔ)
، ُُّ/ُ، فتح العزيز: ْٔٓ-ْٓٓ/ِ، الشامل، ابب اٜنيض: ّٓٓ/ُانظر: البياف: 

 .ُٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ْٖٗ/ِاجملموع: 
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: ال، بػػل ينظػػر ُب عػػادات النسػػاء، فػػإف كيػػن  ٪نضػػن سػػتنا ٓنيضػػت سػػتنا أك وأصــحهما
سبعنا ٓني ضت سبعنا
ت فوجهاف: (ِ). فإف كانت عاداهتن فوؽ السبع أك/(ُ)  دكف السًٌ

ػػت ُب الثانيػػة أظهرمهــا: . كزعػػم الشػػيا أبػػو (ّ)أهنػػا تيػػرد إذل السػػبع ُب األكؿ كالسًٌ
 االتفاؽ عليو. (ْ)دمحم

 .(ٓ)تيرد إذل عاداهتن، كُب ثبوتو نظر :واثنيها
 كإف اختلفت عاداهتن فحاضت بعضهن ستنا كبعضهن سبعنا:

ت  .(ٔ)أطلق اإلماـ كآخركف: أهنا تيرد إذل السًٌ
ػػت،  كقػػاؿ البغػػوم كالرافعػػي: تيػػرد إذل األغلػػب مػػنهن؛ فػػإف اسػػتواي ردت إذل السًٌ

ػػػبع ػػػت كبعضػػػهن فػػػوؽ الس  كُب النسػػػوة اٞنػػػردكد . (ٕ)ككػػػذا لػػػو حػػػاض بعضػػػهن دكف السًٌ

                              
 ( كىو اٞنذىب اٞنعتمد. ُ)

 ،ّْٓ/ُ، البياف: ْٓٓ/ُ، التهذيب: َٔٔ/ُ، التعليقة: ِْٖ/ُانظر: الوسيط: 
، هناية احملتاج: ُٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ُِّ/ُ، فتح العزيز: ِٕٔ/ُشرح اٞنشكل: 

ُ/ِّٕ. 
 /أ(.ُُْ( هناية ؿ: )ِ)
، ُِْ/ُ، الغرر البهية: ِٔٓ/ُ، الركضة:ُِّ/ُ( كىو األصح. انظر: فتح العزيز: ّ)

 .َِٓ/ُالنجم الوىاج: 
يْػوىٍيًو،  أبو دمحم: ىو أبو ١نمدو اٍٛنيوىٍييًنْ عبد هللا بن يوسف (ْ) بن عبد هللا بن دمحم بن حى

النيسابورم، كالد إماـ اٜنرمٌن، أتد ب على أبيو أيب يعقوب يوسف ابلناحية، ٍب رحل إذل 
ا إذل مرك، كدرس الفقو على اإلماـ أيب بكرو القفاؿ اٞنركزم، كأدركتو اٞننية نيسابور ٠نتازنا هب

انظر: طبقات الشافعية الك ل: ىػ.  ُّْٖب حد الكهولة، فتوُب ُب ذم القعدة سنة 
 .َُّ/ُ، اٞننتخب: ّٕ/ٓ

، فتح العزيز: ْٔٓ/ُ، التهذيب: ٕٗ/ُ، اٞنهذب: ّْٔ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 .َٖ/َِ، اٟنداية: ُٔٔ-ُٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ََْ/ِع: ، اجملمو ُِّ/ُ

 .ِّْ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)
، الغرر البهية: ِٔٓ/ُ، الركضة: ُِّ/ُ، فتح العزيز: ْٔٓ/ُ( انظر: التهذيب: ٕ)

ُ/ِِِ-ِِّ. 
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 إليهن أربعة أكجو:
 : نساء بلدىا كنحيتها.أحدىا

فػػػػػإف دل تكػػػػػن ردت إذل نسػػػػػاء  ا: بنػػػػػات عشػػػػػًنهتا مػػػػػن األبػػػػػوين ٗنيعنػػػػػأظهرىـــــا
 .(ُ)بلدىا

 .(ِ): نساء عصباهتاواثلثها
 .(ّ): نساء العادل ُب زمنهاورابعها

ستة  احائضن كمردىا ُب الطهر إذل ثبلثة كعشرين أك أربعة كعشرين، إف جعلت 
ثبلثػػػػة  ا، كإف جعلػػػػت سػػػػبعة جعلػػػػت طػػػػاىرن اأربعػػػػة كعشػػػػرين يومنػػػػ اأايـ جعلػػػػت طػػػػاىرن 

 كعشرين.
 

 :عت ، ابألبوين أك أبحد٨نا ؟ُب بياف ما يي  فائدة:
ُب اٝنيػػل، ككجػػوب الزكػػاة، فػػبل  (ْ)فالػػذم يعتػػ  هبمػػا: اسػػتحقاؽ سػػهم الغنيمػػة

األضػحية، كجػزاء الصػيد، ككػذا حػل ، ككػذا ُب (ٓ)٩نب ُب اٞنتولد بٌن الغنم ك الظباءي
 األكل، كُب حل الذبيحة كالنكاح قوالف:

                              
، َِٓ/ُ، النجم كالوىاج: ِٔٓ/ُ، الركضة: ّٔٗ/ِ( ىو األصح. انظر: اجملموع: ُ)

 .ِّٕ/ُ، هناية احملتاج: ُِْ/ُالغرر البهية: 
ت: ٗنع الًعصىابة، كىي: ٗناعة من الن اس أك اٛنًناف أك الط ًن، كقيل: الًعصىابة  (ِ) الًعصىاابى

 كالعيٍصبة ٗناعة ليس ٟنا كاحد.
. ُُّ/ُ، اإلفصاح: َٓٔ/ُ، لساف العرب: َُٔٓ/ِانظر: معجم اللغة العربية: 

 مادة: عصب. 
، ُّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٔٓ/ُ، البياف: ْٔٓ/ُالتهذيب: ، ٕٗ/ُ( انظر: اٞنهذب: ّ)

 .ُٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ِٔٓ/ُالركضة: 
ىغنىم: ما نًيل من أىل الًشرؾ عىنوة  الغىًنيمة( ْ)

، أك غلبةن، كاٜنربي قائمة. -قهرنا-كالغينم كاٞن
 . مادة: غنم. ّٔٔ/ُح: ، اإلفصا ُّٖ. انظر: أنيس الفقهاء: /اٛنمع: غنائم، كمىغازل

، ُّّ/ٓ، كفتح العزيز: ُّْ/ّ( ُب األصل: )الضبأ(. كاٞنثبت من: اٜناكم الكبًن: ٓ)
 .ّّٗ/ٓكاجملموع: 
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 : يعت  هبما.أحدمها
. كالػذم يعتػ  ابألب خاصػة: اٜنريػة، كاٞنلػك. (ُ): معتػ  ابألب خاصػةوالثاين

، ك كجػوب اإلجػزاء، كحرمػة (ِ): اإلسبلـ، كضرب اٛنزيةاكالذم معت  أبحد٨نا مطلقن 
فيعتػػػ  ِنًن٨نػػػا علػػػى قػػػوؿ. كىػػػل يعتػػػ  اٜنػػػيض  بنسػػػاء األكػػػل، كأمػػػا ضػػػماف اٛننػػػٌن 

. كيعتػػػ  ُب (ْ)فيػػػو اٝنػػػبلؼ اٞنتقػػػدـ ،األب كاألـ، أك األب خاصػػػة؟ (ّ)عشػػػًنهتا مػػػني
 . (ٓ)اليأس من اٜنيض أبغلبهما

 

إف قلنا تيػرد إذل أقػل اٜنػيض، قضػت مػن الشػهر األكؿ صػبلة أربعػة عشػر فرع: 
كإف قلنػػا تيػػرد إذل الغالػػب؛ فػػإٍف رددنىػػا إذل السػػت قضػػت صػػلوات سػػتة أايـ،  ،ايومنػػ

 كإف رددنىا إذل السبع قضت منو صبلة ٖنانية أايـ.
كأمػػا الشػػهر الثػػاشل كمػػا بعػػده؛ فػػإٍف حصػػل ٕنييػػز فيػػو ابلشػػركط اٞنتقدًٌمػػة قبػػل ٕنػػاـ 

أة ٣نيػػزة، كمػا لػػو اٞنػرد أك بعػػده دل تػنًب علػػى مػا مػػر  ُب الشػهر األكؿ بػػل ىػي فيػػو كمبتػد
أسػػود كالبػػاقي أ٘نػػر،  اٍب رأت ُب البػػاقي ٙنسػػة أايـ دمنػػ (ٔ)أ٘نػػر / ادمنػػ اشػػهرن  رأت أكالن 

فحيضها ُب الشهر األكؿ يـو كليلة على قوؿ، أك ست أك سػبع علػى قػوؿ، كحيضػها 
 ُب الثاشل اٝنمسة اليت فيها األسود لوجود التمييز فيها. 

 

                              
، ٕٓ/ٗ، اجملموع مع تكملة السبكي: ّ/ُِ، ْٖ/ٖ( انظر اٞنسألة ُب: فتح العزيز: ُ)

ُٔ/ُٓٓ-ُٓٔ . 
 الذمي، كيسمى ابٝنراج، كخراًج الرأس.: اٞناؿ الذم يوضع على اًٛنزية (ِ)

 . مادة: جزم. ُِّٓ/ِ، اإلفصاح: ٓٔ/ُ، أنيس الفقهاء: ُٕ/ُانظر: التعريفات الفقهية: 
، كالغرر البهية: ُّْ/ُ( ُب األصل: )بنساء األب كاألـ(. كاٞنثبت من: الركضة: ّ)

 .ُُٗ/ُ، كحاشييتى قليويب كعمًنة: ُِْ/ُ
، ٓنفة احملتاج: ُٔٔ/ِابألبويٌن أك أحد٨نا( ُب: كفاية النبيو: ( انظر مسألة: )ما يعت  ْ)

 .ََْ/ُ، هناية الزين: ْٖٓ/ٓ، حاشية اٛنمل: ّْٕ/ٖ، هناية احملتاج: ِْٗ/َُ
 .ُُٗ/ُ، حاشييتى قليويب كعمًنة: ُِْ/ُ، الغرر البهية: ُّْ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
 /ب(.ُُْ( هناية ؿ: )ٔ)
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كمػػا بعػػده، كمػػا لػػو اسػػتمر الػػدـ األ٘نػػر كىػػو  كإف اسػػتمر عػػدـ التمييػػز ُب الثػػاشل
اٞنقصود، فإذا جاكز منها اٞنرد كىو األصل أك الغالب علػى القػولٌن، فتغتسػل كتصػلي 
، فػػإف شػػفيت ُب شػػهر قبػػل اٝنمسػػة عشػػر ابف أهنػػا غػػًن مستحاضػػة ُب ذلػػك  كتصػػـو
 االشهر كأف ٗنيع دمو حيض فتقضي ما تركتو من الصـو ُب اٞنرد كما بعده كابف أيضنػ

أف غسػػلها دل يصػػح عنػػد اٞنػػرد كىػػو زمػػن أقػػل اٜنػػيض أك غالبػػو، كال تعصػػي ابلصػػبلة 
كالصـو ُب ىذه األايـ، كىل يلزمها االحتياط فيمػا جػاكز اٞنػرد إذل ٕنػاـ اٝنمسػة عشػر 

 فيو قوالف: ،؟ا يومن 
ال، كغًنىػػػػػا مػػػػػن اٞنستحاضػػػػػات، بػػػػػل حكمهػػػػػا حكػػػػػم الطػػػػػاىرات  أصـــــحهما:

 .(ُ)كتقرأ القرآف ُب ىذه اٞندة كلزكجها كطؤىااٞنستحاضات فتصلى كتصـو كتطوؼ 
، فتلزمهػػػػا الصػػػػبلة (ِ): أهنػػػػا ٓنتػػػػاط احتيػػػػاط اٞنتحػػػػًنة علػػػػى مػػػػا سػػػػيأٌبواثنيهمــــا

كالصػػـو الحتمػػاؿ الطهػػارة، كتغتسػػل لكػػل صػػبلة الحتمػػاؿ االنقطػػاع، كتقضػػي صػػـو 
أف . أما كقت اٞنرد؛ فؤلنو دل تصمو، كأما ما بعػده فبلحتمػاؿ اٗنيع اٝنمسة عشر يومن 

. كال تقضػػي ُب ىػػذه اٞنػػدة فوائػػت الصػػبلة كالصػػـو كالطػػواؼ كال أيتيهػػا ايكػػوف حيضنػػ
الزكج. كعلى القولٌن، ال تقضي الصبلة اليت أتػت هبػا فيمػا بػٌن اٞنػرد كاٝنمسػة عشػر، 

. (ّ)كظاىر كبلـ اٛنمهور أهنا إذا ردت إذل الست أك السبع يكػوف ذلػك حيضنػا يقيننػا
أكٟنا حيض بيقٌن، كفيما بعد٨نا إذل ٕناـ السػت أك السػبع كقاؿ اٞنتورل: يـو كليلة من 

 قوالف:
 : أنو حيض بيقٌن.أحدمها
 .(ْ): أنو حيض مشكوؾ فيو. فتحاط فيوواثنيهما

 

 
                              

، أسىن اٞنطالب: ََْ/ِ، اجملموع: ُّٓ/ُفتح العزيز:  ،ِٕٔ/ُ( انظر: شرح اٞنشكل: ُ)
 .ُُْ/ُ، مغين احملتاج: ّْٓ/ُ، هناية احملتاج: َُٓ/ُ

 فما بعدىا، من النص احملقق.  ُِٕ( سيأٌب ذلك ُب صِ)
 .َُْ//ِ، اجملموع: ِِِ/ُ، اٜنلية: َْٖ/ُ، اٜناكم الكبًن: ٕٗ/ُ( انظر: اٞنهذب: ّ)
 .ُٓٔ/ ص: ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيضْ)
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كىػػي الػػيت استيحيضػػت بعػػد تقػػدـ  ادلستحاضــة الثالثــة: ادلعتــادة غــًن ادلميــزة،
عادات ٟنا منتظمػة ُب اٜنػيض كالطهػر. فػإذا جػاكزت عادهتػا ُب شػهر لزمهػا اإلمسػاؾ 

؛ الحتمػػاؿ االنقطػػاع قبػػل ٠نػػاكزة األكثػػر، فػػإف انقطػػع اعمػػا ٕنسػػك عنػػو اٜنػػائض قطعنػػ
ذاكػرة  (ِ) إذلي (ُ)كاٞنعتادة تنقسػم/قبلو فاٛنميع حيض كإف جاكزه فهي مستحاضة. 

 :، كإذل نسيةلعادهتا
 .(ّ)-إف شاء هللا تعاذل-فلها ابب منفرد سيأٌب  أما الناسية

كىػي  ؛كاٞنقصود ىنػا غػًن اٞنميػزة ،فتنقسم إذل ٣نيزة، كإذل غًن ٣نيزةأما الذاكرة، 
د إذل عادهتا اٞنستمرة ُب قدر اٜنػيض كالطهػر فرتي  ،هبا الدـ على نوع كاحد اليت استمر  
ػػػقو فػػػإف كانػػػت عادهتػػػا ، ككقتيهمػػػا علػػػى نىسى

كاحػػػد ُب القػػػدر كالوقػػػت، فػػػإف كانػػػت  (ْ)
ت إليها، سواء كانت عادهتا أقل اٜنػيض كالطهػر أك غالبهمػا، أك أقػل د  ري  امتكررة مرارن 

الطهػػػر كأكثػػػر اٜنػػػيض، كسػػػواء كانػػػت عادهتػػػا أف ٓنػػػيض ُب كػػػل شػػػهر مػػػرة أك ُب كػػػل 
 .(ٓ)شهرين مرة، أك ُب سنة على الصحيح

عػل الػدكر سػنة ك٥نوىػا إذ يبعػد ذلػك مػع : عنػدم ال ٩نػ(ٔ)كقاؿ القفاؿ وز أٍف ٩ني
                              

  /أ(.ُُٓهناية ؿ: ) (ُ)

   .ُّٓ/ُُب األصل بدكف )إذل(. كاٞنثبت من فتح العزيز:  (ِ)

من النص احملقق، كالذم تكلم فيو  ُِْ( كىو الباب الثالث ُب اٞنستحاضة اٞنتحًنة، ُب صػّ)
 عن الناسية. 

 امن كل شيء: ما كاف على نظاـ كاحد عاـ ُب األشياء. يقاؿ: نىسىقتيو نسقن  النًّسىقي ( ْ)
 ، كييقاؿ: انتىسىقىٍت ىذه األشياء بعضها إذل بعض أم تنسقت.اكنىس قتو تنسيقن 
 .َّٗ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُٖ/ٓانظر: العٌن: 

 .َْْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُّٔ/ُ( كىو اٞنذىب اٞنعتمد. انظر: فتح العزيز: ٓ)
القفاؿ: ىو العبلمة الكبًن، شيا الشافعية، أبو بكرو القفاؿ عبد هللا بن أ٘ند بن عبد هللا  (ٔ)

، اٝنراساشل، كىو صاحب طريقة اٝنراسانيٌن ُب الفقو، كىو غًن القفاؿ الكبًن، اٞنركزم
 أف كبل منهما يعرؼ بػ: أيب بكر القفاؿ، كيتمايزاف ُب االسم، كُب أف ك٨نا يشرتكاف ُب

ىذا مركزم كذاؾ شاشي، كُب أف ىذا ىو اٞنرتدد عودنا على بدء ُب كتب الفقو 
اٝنراسانية، كيطلق عند الذكر غالبنا، كذاؾ ال يغلب ذكره فيها، كإذا ذكر قيد ابلشاشي، 
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عل غاية الدكر تسعٌن يومن  ، لتحيض منها ما يتفػق كالبػاقي اجرايف الدـ، كالوجو أف ْني
 ا. كإف دل يتكرر مرارن (ُ)طهر؛ ألف الشرع جعل عدة اآليسة ثبلثة أشهر، كاتبعو ٗناعة

فػػػي ردىػػػا إذل العػػػادة ، فاكاحػػػدن  اأبف كانػػػت دل ٓنػػػض قبػػػل شػػػهر االستحاضػػػة إال شػػػهرن 
 خبلؼ ينبين على اٝنبلؼ اآلٌب ُب أف العادة تثبت ّنرة.

ٍب مردىػػػا إذل العػػػادة إ٧نػػػا يكػػػوف ُب الشػػػهر الثػػػاشل مػػػن شػػػهرىم االستحاضػػػة كمػػػا 
بعده، فإذا مضت أايـ العادة اغتسلت كصلت كصامت. كأمػا ُب األكؿ فإهنػا تػرتبص 

فػػبل تصػػـو كال تصػػلي كال أيتيهػػا الػػزكج ٛنػػواز االنقطػػاع دكهنػػا،  اُب اٝنمسػػة عشػػر يومنػػ
 كإٍف جاكز عادهتا؛ فإٍف جاكز اٝنمسة عشر قضت صلوات ما بعد أايـ العادة.

كإف كانػػػت عادهتػػػا ٢نتلفػػػة فػػػإف كانػػػت ذكرهتػػػا كمػػػا إذا كانػػػت ٓنػػػيض ُب شػػػهر 
ٍب إذل السػت،  ثبلاثن كُب شهر ٙنسنا كُب شهر ستنا ٍب تعود إذل الثبلث ٍب إذل اٝنمس

 :ففيو صوروإن مل تكن ذاكرة ُب آخر الباب الرابع.  (ِ)فسيأٌب
كتطهػػػػػر ٙنسػػػػػة كعشػػػػػرين،  إذا كانػػػػػت ٓنػػػػػيض ٙنسػػػػػة أايـ مػػػػػن الشػػػػػهراألوىل: 
فجاءىػػا  دكرهي
حاضػػت فيػػو سػػتة كطهػػرت بقيػػة الشػػهر، ٍب استيحيضػػت ُب الػػذم  (ّ)

 (ْ)أف العػػػادة   ىيفيػػػو كجهػػػاف يبنيػػػاف علػػػى  ،يليػػػو، فهػػػل تيػػػرد إذل اٝنمػػػس أك السػػػت؟
 (ٓ)كفيو أربعة أكجو:/ ،تثبت ؟

                                                                            
رىم لآلخر، ٍب إف الشاشي ىو القفاؿ الذم كرّنا أطلق ُب طريقة العراؽ على قلة ذك

ُب شهر  -ر٘نو هللا-مات القفاؿ ٩نرم ذكره ُب غًن الفقو، كأصوؿ الفقو، كالتفسًن.
انظر: سًن أعبلـ النببلء :  ىػ، كلو من العمر تسعوف سنة. ُْٕٗنادل اآلخرة سنة 

 .ْٔٗ/ُ، طبقات الشافعية: َْٓ/ُٕ
انظر: هناية اٞنطلب: ، كالغزارل، كصاحب العدة ٣نن اتبعو على قولو: إماـ اٜنرمٌن( ُ)

، كفاية النبيو: ُْٔ/ِ، اجملموع: ِّٔ/ُ، فتح العزيز: ْٓٔ/ُ، الوسيط: ُْٖ/ُ
ِ/ُْٔ. 

 فما بعدىا من النص احملقق.  ُٓٔ( سيأٌب ذلك ُب صػِ)
 . ُّْ/ُ( ُب األصل: )دكف(. كاٞنثبت من الوسيط: ّ)
 .ُّٔ/ُاٞنعقوفتٌن من فتح العزيز: ( ُب األصل: )دل(. كاٞنثبت بٌن ْ)
 /ب(.ُُٓ( هناية ؿ: )ٓ)
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 .(ُ)تثبت ّنرة، كنقل ٗناعة االتفاؽ عليوأصحها: 
يػٍرىافى واثنيها : البن خى

 .(ّ)، ال تثبت إال ّنرتٌن(ِ)
: أليب اٜنسن العىب اًدمٌ واثلثها

 .(ٓ)أهنا ال تثبت إال بثبلث (ْ)
. فلػػو حاضػػت اٞنبتػػدأة (ٔ)اٞنعتػػادة: أهنػػا تثبػػت ُب حػػق اٞنبتػػدأة ّنػػرة دكف ورابعهــا

ٙنسة ٍب استيحيضت ُب الشهر الثاشل ردت إذل اٝنمسة، كلو كانػت عػادة اٞنعتػادة أف 
ٓنػػيض ُب الشػػهر عشػػرة فحاضػػت ُب شػػهر ٙنسػػة ٍب استيحيضػػت ردت إذل العشػػرة، 
كإف قلنػػػا تثبػػػت ّنػػػرة رددنىػػػا ُب الصػػػورة اٞنػػػذكورة إذل السػػػت، كإف قلنػػػا ال تثبػػػت ّنػػػرة 

 إذل اٝنمسة. رددنىا
فحاضػت ُب دكر  لو كانت عادهتا أٍف ٓنيض ٙنسػة أايـ ُب كػل شػهر،الثانية: 

سػػتة أايـ، كُب دكر اثلػػث سػػبعة، ٍب استيحيضػػت ُب الرابػػع، فهػػذه قػػد انتقػػل حيضػػها 
مػػػن األقػػػل إذل األكثػػػر، فػػػإف قلنػػػا إف العػػػادة تثبػػػت ّنػػػرة ردت إذل السػػػبع، كإف قلنػػػا ال 

 تثبت إال ّنرتٌن فوجهاف:

                              
 ( ٣نن نقل االتفاؽ عليو: ابن سريج، كأبو إسحاؽ، كالقاضي حسٌن، كالعمراشل، كغًنىم.ُ)

، اٜنلية: ّٓٔ/ُ، البياف: ٖ/ُ، اٞنهذب: ٕٓٓ/ُ، التعليقة: ُّْ/ُانظر: الوسيط: 
 .ّْٓ/ُية احملتاج: ، هناِّ/ُ، السراج الوىاج: ِٖٓ/ُ، الركضة: ِِٓ/ُ

 ابن خًناف: ىو اإلماـ، شيا الشافعية، أبو علي اٜنسٌن بن صاحل بن خًناف البغدادم( ِ)
سنة  -ر٘نو هللا تعاذل-صاحب كجوه غريبة ُب اٞنذىب.  توُب  اكبًنن   االشافعي، كاف إمامن 

 .ٖٓ/ُٓ، سًن أعبلـ النببلء: ُٗٗ/ُانظر: طبقات الشافعية:  ىػ.َِّ
 . ُِٔ/ِ، كفاية النبيو: ُّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
بن أ٘ند بن دمحم بن عبد هللا بن عباد  العب ادم: ىو أبو اٜنسن اٍلعىب اًدٌم علي بن دمحم (ْ)

ركم، الشافعي، كلد الشيا أىب عاصم دمحم العبادم اإلماـ، كىافى من كبار اٝنراسانيٌن، اٟن
ىػ، كلو  ْٓٗتكرر ذكره ُب )الركضة(. كىو صاحب كتاب )الرقم( ُب الفقو. توُب سنة 

 .ُِْ/ِ، هتذيب األٚناء كاللغات: ِٕٔ/ُانظر: طبقات الشافعية:   ٖنانوف سنة.
 .ُِٔ/ِكفاية النبيو: ،  ُْٖ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
: "حكاه السرخسي ُب األمارل عن ابن سريج، كنقلو  ُْٖ/ُِب اجملموع  ( قاؿ النوكمٔ)

 اٞنتورل كغًنه".
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 : تيرد إذل ٙنسة.أحدمها
. كإف قلنػػػػػا ال تثبػػػػػت إال بػػػػػثبلث ردت إذل (ُ): أهنػػػػػا تيػػػػػرد إذل السػػػػػتةوأظهرمهـــــا

مػن كػل شػهر فحاضػت ُب دكر أربعػة مػن اٝنمسػة  ااٝنمسة. كلػو كانػت ٓنػيض ٙنسنػ
اٞنعتادة ٍب استيحيضت ُب دكر، فهذه انتقل حيضها من األكثر إذل األقػل؛ فػإٍف أثبتنػا 

  األربع، كإٍف دل نثبتها ردت إذل اٝنمسة.العادة ّنرة ردت إذل

لػػو تغػػًنت عػػادة اٞنستحاضػػة ُب الوقػػت دكف القػػدر، كذلػػك قػػد يكػػوف الثالثــة: 
 :(ِ) ابلتقدـ، كابلتأخري
، كما لو كانت عادهتػا أف ٓنػيض اٝنمسػة (ّ)أف تتغًن  ابلتأخرياحلالة األوىل: 

دكف األكذل كاستيحيضػػت  األايـ األكذل مػػن الشػػهر فحاضػػت ُب شػػهر اٝنمسػػة الثانيػػة
. ٍب إف قلنػػػا (ْ)قػػػاؿ اٛنمهػػػور: فحيضػػػها اٝنمسػػػة الثانيػػػة مػػػن ىػػػذا الشػػػهرفيمػػػا يليػػػو, 

كصار دكرىا ٙنسة كثبلثٌن  اابٞنذىب: إف  العادة تثبت ّنرة، جعلنا طهرىا ثبلثٌن يومن 
يكػػػػػوف حيضػػػػػها ٙنسػػػػػة  ا. كىكػػػػػذا أبػػػػػدن (ٓ)كال نظػػػػػر إذل أكؿ الشػػػػػهر، كىػػػػػو الصػػػػػحيح

 تسػتأنف ىذا اٜنساب من أكؿ رؤية الدـ.  كطهرىا ثبلثٌن
 كإف قلنا ال تثبت ّنرة فوجهاف:

ا اٝنمسػػة أظهرمهــا : أف ٙنسػػة كعشػػرين بعػػد ىػػذه اٝنمسػػة طهػػر، كحيضػػها أبػػدن

                              
، أسىن اٞنطالب: ُّٕ/ُ، فتح العزيز: ِّْ/ُانظر: الوسيط:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ُ)

 .َُِ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنة: َْٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُٓ/ُ
، كفتح العزيز: ِّْ/ُُب األصل: )ابلتقدصل كالتأخًن(، ىكذا. كاٞنثبت من: الوسيط:  (ِ)

 . كىو الصحيح لغة.ُّٕ/ُ
 . كىو الصحيح لغة.ُّٕ/ُ( ُب األصل: )ابلتأخًن(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ّ)
، اٜنلية: ّٔٔ/ُ، البياف: ّْٓ/ُ، التهذيب: ٓٓٓ-ْٓٓ/ُ( انظر: التعليقة: ْ)

 .ّْٓ/ُ، هناية احملتاج: َُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِٔ/ُ: ، الركضةِِْ/ُ
، هناية احملتاج: َُٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِْْ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: اجملموع: ٓ)

ُ/ّْٓ. 
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          ، فيكػػػػػػػػػػػوف دكرىػػػػػػػػػػػا ٙنسػػػػػػػػػػػة كعشػػػػػػػػػػػرين يومنػػػػػػػػػػػا ُب ىػػػػػػػػػػػذا (ُ)الثانيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػهر/
هور ٥نٌيضػػها مػػن كػػل ، كقػػد نقػػص طهرىػػا فيػػو ٙنسػػة أايـ ٍب ُب ابقػػي الشػػ(ِ) الشػػهري

ُب ابقيو مراعاة ألكؿ الشهر، فيكوف دكرىا ثبلثػٌن  اشهر اٝنمسة األكذل كتكوف طاىرن 
 .(ّ)ايومن 

كقاؿ أبو إسحاؽ: ال ٥نيضها ُب ىذا الشهر ٝنلو أكلو من اٜنػيض، كاٜناصػل  
ُب اٝنمسػػػة  اٟنػػػا مػػػن الػػػدـ استحاضػػػة كلػػػو، فػػػإذا جػػػاء الشػػػهر الثػػػاشل جعلناىػػػا حائضنػػػ

 ااألكذل منو، طاىرة ُب اٝنمسة كالعشرين الباقية، ككذلك مػا بعػده، فيكػوف دكرىػا أبػدن 
 .(ْ)ثبلثٌن

كرده اإلماـ كقاؿ: زاد أبو إسحاؽ، لو استمرت ىذه العادة فكانت تطهر  ُب 
، ااٝنمسػػة األكذل مػػن كػػل شػػهر كٓنػػيض ٙنسػػة كعشػػرين فػػبل حػػيض ٟنػػا كال طهػػر أبػػدن 

 .(ٓ)اكىو بعيد جدن 

                              
 /أ(.ُُٔ( هناية ؿ: )ُ)
 . َُٔ/ُ، كأسىن اٞنطالب: ِْْ/ِ( ُب األصل: )شهر(. كاٞنثبت من: اجملموع : ِ)
، شرح ِّْ/ُ، الوسيط: ّْٓ، ّْٕ/ُنظر: هناية اٞنطلب: ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. اّ)

 .ُْٔ/ِ، كفاية النبيو: ِْٓ/ِ، اجملموع: ُّٖ/ُ، فتح العزيز: ِٖٕ/ُاٞنشكل: 
 .ّٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ْ)
"كأما أبو إسحاؽ، فقياس مذىبو الذم يقرب بعض القرب،  : ُّٓ/ُ( ُب هناية اٞنطلبٓ)

، ٍب طهرت بعد ذلك، فتلك اٝنمسة حيض؛ فإنو أهنا ٞنا رأت الدـ ُب آخر الدكر أكالن 
احتوشها طهراف كامبلف، فلما طهرت عشرين من أكؿ الدكر الثاشل، كعاد الدـ ُب اٜنادم 
كالعشرين من الدكر الثاشل، ٍب استمر، فالذم ينقدح من مذىبو ما ذكرنه لتكرر نقصاف 

ٞنا استمر الدـ، فالعشرة ُب كإف قيل:  الطهر، كذلك يقتضي ال ١نالة مزايلةى أكؿ الدكر.
آخر الدكر الثاشل استحاضةه غًني معدكدة ُب حساب، كحيضها اٝنمسة األكذل من أكؿ 

، لتعود اٜنيضة إذل الدكر؛ كسبب ذلك أف االدكر، ٍب ترٌد بعدىا إذل ٙنسةو كعشرين طهرن 
ٝنمسة خلو أكؿ الدكر دل يتكرر، كمن ضركرة رٌد اٜنيض إذل أكؿ الدكر رٌد الطهر إذل ا

 كالعشرين، فهذا بعيده. كإف كاف يليق بعثراتو ُب مبلزمة أكائل األدكار".
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       . كنقػػػػػل أبػػػػػػو دمحم (ُ)كىػػػػػذا مػػػػػػا نقلػػػػػو ٗناعػػػػػػة: مػػػػػنهم اإلمػػػػػػاـ كالغػػػػػزارل كالرافعػػػػػػي
؛ ٙنسػػػة اكصػػػار دكرىػػػا سػػػتٌن أبػػػدن  اأف طهرىػػػا زاد كصػػػار ٙنسػػػة كٙنسػػػٌن يومنػػػ (ِ)عنػػػو

 .(ّ)حيض كٙنسة كٙنسوف طهر على اٞنذىب أف العادة ثبتت ّنرة 
ث الػدـ ُب اٝنمسػة كلػو تكػرر دكرىػا ٙنسػة كثبلثػٌن؛ أبف رأت ُب الشػهر الثالػ 

ا، كلػػو كانػػت ٞنػػا رأت اٜنػػيض ُب اٝنمسػػة  الثالثػػة، كُب الرابػػع ُب الرابعػػة، تيػػرد إليػػو أبػػدن
 الثانية انقطع ٍب عاد أكؿ الشهر فقد صار دكرىا ٙنسة كعشرين. 

 افػػػإف اسػػػتمرت اٝنمسػػػة األكذل مػػػن الشػػػهر كطهػػػرت بعػػػدىا؛ فػػػإٍف تكػػػررت مػػػرارن 
كاستيحيضػػػػت ردت إليػػػػو،  كإٍف دل يتكػػػػرر أبف اسػػػػتمر بعػػػػد اٝنمسػػػػة األكذل، فاٝنمسػػػػة 

 . ااألكذل حيض قطعن 
كأمػػا مقػػدار الطهػػر، فينبػػين علػػى أف  العػػادة ثبتػػت ّنػػرة، إٍف أثبتناىػػا ّنػػرة فطهرىػػا 

. كلػػو كانػػت عادهتػػا اٝنمسػػة الثانيػػة (ْ)كإال فطهرىػػا ٙنسػػة ك عشػػركفي اعشػػركف يومنػػ
 كؿ الشهر كاتصل، فوجهاف:فرأت الدـ من أ
 .(ٔ)دكرىا كما كاف (ٓ): أف حيضها اٝنمسة الثانية، فينبغيأصحهما
: البػػن سػػريج، أف حيضػػها اٝنمسػػة األكذل، فيكػػوف طهرىػػا قػػد نقػػص واثنيهمــا

. كلػػو رأت اٝنمسػػة اٞنعتػػادة كطهػػرت (ٕ)اٙنسػػة أايـ كصػػار دكرىػػا ٙنسػػة كعشػػرين يومنػػ
                              

 .ُّٖ/ُ، فتح العزيز: ّّْ/ُ( انظر: الوسيط: ُ)
عبد هللا بن يوسف اٛنويين كالد إماـ اٜنرمٌن، كقد ( أم: عن أيب إسحاؽ. كأبو دمحم ىو: ِ)

 .ّ، ىامشَُٕتقدمت ترٗنتو ُب صػ 
: "كقاؿ الشيا أبو ١نمدو اٛنويين ُب كتابو الفركؽ، على  ِْٓ/ُِب اجملموع  قاؿ النوكم (ّ)

ا  مذىب أيب اسحق زاد طهرىنا كصار ٙنسةن كٙنسٌن يومنا كصار دكرىا ستٌن يومنا أبدن
 ٙنسة حيض كٙنسة كٙنسوف طهر تفريعنا على اٞنذىب أف العادة تثبت ّنرة". 

 . كىو الصحيح لغة.ُِٔ/ُ: ( ُب األصل: )عشرين(.  كاٞنثبت من الركضةْ)
 ، فإف كضوح العبارة أف يقاؿ: )فينبغي أف يكوف دكرىا كما كاف(.ا( لعل فيو سقطن ٓ)
، التهذيب: ّٔٔ/ُ، البياف: ِِْ/ُ، اٜنلية: ِٖ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٔ)

 .ُِٔ/ُ، الركضة: ّْٓ/ُ
 .ِْٓ/ِ، اجملموع : ِٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٕ)
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. كلػو كانػت عادهتػا اتبقػى علػى عادهتػا قطعنػدكف اٝنمسة عشر ٍب رأت الدـ كاتصػل، 
 األكذل فرأهتا ٍب طهرت ٙنسة عشر ٍب أطبق الدـ فوجهاف: (ُ)اٝنمسة/

: أهنػػا علػػى عادهتػػا كحيضػػها ٙنسػػة مػػن أكؿ كػػل شػػهر فيكػػوف ابقػػي أصــحهما
 .(ِ)الشهر طهر كال أثر للدـ اٞنوجود فيو

دكرىػػػا عشػػػرين، : أف اٝنمسػػػة األكذل مػػػن الػػػدـ الثػػػاشل حػػػيض فيصػػػًن واثنيهمـــا
. كلػو رأت اٝنمسػة اٞنعتػادة كطهػرت عشػرة ٍب أطبػق الػدـ ردت (ّ)ٙنسػة منهػا حػيض

 .اإذل اٝنمسة اٞنعتادة من أكؿ كل شهر قطعن 
؛ كمػا إذا كانػت ٓنػيض اٝنمسػة (ٓ)أٍف تتغًن عادهتا  ابلتقػدـي: (ْ)احلالة الثانية

كطهػرت عشػرين  األكذل من الشهر كتطهر ابقيو فجاءىػا دكر حاضػت اٝنمسػة األكذل
 (ٔ)ٍب حاضػػت ُب اٝنمسػػة األخػػًنة كاستيحيضػػت، فقػػد تغػػًنت عادهتػػا  ابلتقػػدـي ايومنػػ

 ، كدكرىا ٙنسة كعشرين: اكصار طهرىا عشرين يومن 
ػػػر ج علػػػى ثبػػػوت العػػػادة، إف  فعلػػػى طريقػػػة اٛنمهػػػور ُب عػػػدـ اعتبػػػار األكليػػػة، ٫ني

، كإال جعلنػػا (ٕ)عشػػرين كحيضػػها ٙنسػػة كىػػو األظهػػر اأثبتناىػػا ّنػػرة جعلنػػا طهرىػػا أبػػدن 
 حيضها ٙنسة، ألف طهرىا ٙنسة كعشرين األدكار القد٬نة.

                              
 /ب(.ُُٔ)( هناية ؿ: ُ)
، اجملموع: ِِْ/ُ، اٜنلية: َْٓ/ُ، التهذيب: ٖٓٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: التعليقة: ِ)

 .ُُٓ/ُ، مغين احملتاج: ّْٓ/ُ، هناية احملتاج: ّّ/ُ، فتح الوىاب: ِْٕ/ِ
 .ِْٕ/ِ، اجملموع: ُّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 ، من النص احملقق. َُٗ( تقدمت اٜنالة الثانية ُب صػْ)
 .َُٔ/ُُب األصل: )ابلنقل(. كاٞنثبت من: أسىن اٞنطالب:  (ٓ)

: "كٚنى متقدمو األصحاب اليت انتقلت عادهتا  ُّٕ/ُُب فتح العزيز  قاؿ الرافعي
تىًقلىة".  كتغًنت عما كانت ٍب استحيضت، مينػٍ

، كالغرر البهية: ِْٕ/ِ، كاجملموع: ِِْ/ُ( ُب األصل: )ابلتقدصل(. كاٞنثبت من: اٜنلية: ٔ)
ُ/ُِٕ. 

 ( كىو الصحيح اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ٕ)
 .َُٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِٔ/ُ، الركضة: ُّٖ/ُانظر: فتح العزيز: 
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كأما على طريقة مراعاة األكلية، فمنهم من يقوؿ: ٤نعل اٝنمسة األكذل اليت مػن 
آخػػػػر الشػػػػهر استحاضػػػػة ك٥نيضػػػػها اٝنمسػػػػة األكذل مػػػػن آخػػػػر الشػػػػهر اآلخػػػػر، كتضػػػػم 

. كقػػػػاؿ بعضػػػػهم: ىػػػػو قيػػػػاس (ُ)تقػػػػدـ، فيكػػػػوف دكرىػػػػا ثبلثػػػػٌناألدكار علػػػػى ترتيبهػػػػا اٞن
. كمػنهم مػن قػاؿ: ٥نيضػها بعػد اٝنمسػة األخػًنة ٙنسػة أخػرل (ِ)مذىب أيب إسػحاؽ

مػػػػػػن أكؿ الشػػػػػػهر اآلخػػػػػػر فييجعػػػػػػل حيضػػػػػػها ُب ىػػػػػػذا الشػػػػػػهر ٙنسػػػػػػة أايـ كتعػػػػػػود إذل 
. كقػػػاؿ بعضػػػهم: ىػػػو قيػػػاس مػػػن قػػػوؿ أيب (ْ)األكؿ فيصػػػًن دكرىػػػا ثبلثػػػٌن (ّ)القػػػانوف

 . (ٕ). كيتحرر ُب اٞنسألة أربعة أكجو(ٔ). كاستبعده الغزارل(ٓ)سحاؽإ
                              

 .ُّٕ/ُ، فتح العزيز: ِٖٕ/ُ، شرح اٞنشكل: ُّٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
: ىذا الذم يقتضيو قياس مذىب أيب إسحاؽ". كفتح  ُّٓ/ُ( ُب هناية اٞنطلبِ)

 : قاؿ بو أبو إسحاؽ، ىكذا.  ُِٔ/ُ، كالرضةُّٕ/ُالعزيز
 : ًمٍقياسي كل شيءو كطريقو، كاٛنمع قىواًنٌني؛ قيلى: ريكًمي ةه؛ كقيلى: فارًًسي ةه. القانوف (ّ)

ي  يػىٍنطبق على ٗنيع جزئياتو اليت تتعٌرؼ أحكامىها منو، كقوؿ كُب االصطبلح: أمره كيلًٌ 
، التعريفات ِْ/ّٔانظر: اتج العركس: النحاة: الفاعل مرفوعه كاٞنفعوؿ منصوب. 

 . ُٗٔ/ُالفقهية: 
 : قالو بعض األصحاب.  ُّٓ/ُ( ُب هناية اٞنطلبْ)
الفركؽ، أبنو قياس مذىب أيب قاؿ الشيا أبو دمحم اٛنويين ُب كتابو ":  ِْٓ/ِ( ُب اجملموعٓ)

 . "إسحاؽ
 .ِْٗ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ّّْ/ُ( انظر: الوسيط: ٔ)
كلو كانت ُناٟنا، فطهرت بعد ٙنستها اٞنعهودة عشرين، كعاد ":  ُِٔ/ُُب الركضة(  ٕ)

الدـ ُب اٝنمسة األخًنة، فقد تغًن كقت حيضها ابلتقدـ، كصار دكرىا ٙنسة كعشرين، 
، أبف رأت اٝنمسة االخًنة دمنا، كانقطع، كطهرت عشرين، كىكذا مرارنا، فإف تكرر الدكر

ٍب استحيضت، ردت إليو، كإف دل يتكرر، بل استمر الدـ العائد، فأربعة أكجو ُب ىذا 
 كنظائره:

ا.  أصحها: ٓنيض ٙنسة من أكلو، كتطهر عشرين، كىكذا أبدن
 كالثاشل: ٓنيض ٙنسة، كتطهر ٙنسة كعشرين.

 عشرة منو، كتطهر ٙنسة كعشرين، ٍب ٓنافظ على الدكر القدصل. كالثالث: ٓنيض
كالرابع: أف اٝنمسة األخًنة استحاضة. كٓنيض من أكؿ الشهر ٙنسة، كتطهر ٙنسة 
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اٞنسػػألة ُناٟنػػا، لكػػن تقػػدـ الػػدـي إذل اٝنمسػػة اٝنامسػػة مػػن الشػػهر كصػػار الطهػػر 
 ٍب استيحيضت: اٙنسة كعشرين يومن 

بعػػده ٙنسػػة  افػػإف أثبتنػػا العػػادة ّنػػرة حٌيضػػناىا اٝنمسػػة اٝنامسػػة كجعلناىػػا طػػاىرن 
 ٙنسة كعشرين. اعشر فيكوف دكرىا عشرين، كإال حٌيضناىا ٙنسة كجعلناىا طاىرن 
، عشػػرة مػػن ىػػذا (ُ)/اكعلػػى طريقػػة مػػن يراعػػي األكليػػة ٥نٌيضػػها ٙنسػػة عشػػر يومنػػ

بعػػػد ذلػػػك ٙنسػػػة مػػػن أكؿ الشػػػهر  (ِ)الشػػػهر كٙنسػػػة مػػػن أكؿ مػػػا بعػػػده، ك ٓنػػػيضي
ثػػػٌن. كيسػػػتمر الػػػدكر بعػػػد ذلػػػك ٙنسػػػة كعشػػػرين، فيكػػػوف دكرىػػػا ىػػػذا ثبل(ّ)ك تطهػػػري

٥نيضها ٙنسة من أكؿ الشهر كٙنسة كعشرين ابقيو طهر، كدكرىا ثبلثٌن. قيل: كىػو 
قياس قػوؿ أيب إسػحاؽ. كقيػل: قياسػو أف العشػر األخػًن مػن الشػهر األكؿ استحاضػة 
كاٜنػػػػيض اٝنمسػػػػة األكذل مػػػػن الشػػػػهر اآلخػػػػر كتطهػػػػر بعػػػػده ٙنسػػػػة كعشػػػػرين كيسػػػػتمر 

 ، كما تقدـ.(ٓ)بعة أكجو. فحاصلو أر (ْ)الدكر
كلػػو كػػاف عػػػاد هبػػا اٜنػػيض أبف حاضػػػت ُب اٝنمسػػة الرابعػػة، كمػػػا لػػو حاضػػػت 

                                                                            
 ."كعشرين على عادهتا القد٬نة

 /أ(.ُُٕ( هناية ؿ:)ُ)
 .ِْٔ/ِ، كاجملموع: ِّٓ/ُ( ُب األصل: )تطره(. كاٞنثبت من: اٜناكم الكبًن: ِ)
، كاجملموع: ِّٓ/ُكاٞنثبت من: هناية اٞنطلب:  ،األصل من ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ّ)

ِ/ِْٔ . 
 .ُِٔ/ُ، الركضة: ُّٖ/ُ، فتح العزيز: ّّٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
كلو كانت ُناٟنا، كحاضت ٙنستها، كطهرت أربعة عشر يومنا، ٍب ":  ُِٔ/ُُب الركضة( ٓ)

 أكجو:عاد الدـ، كاستمر، فأربعة 
للطهر، كٙنسة بعده حيض، كٙنسة  أصحها: أف يوما من أكؿ الدـ العائد، استحاضة، تكميبلن 

 عشر طهر، كصار دكرىا عشرين.
كالثاشل: أف اليـو االكؿ استحاضة، كالعشرة الباقية من الشهر مع ٙنسة من الشهر بعده 

 حيض، ٍب تطهر ٙنسة كعشرين، كٓنافظ على دكرىا القدصل.
ا. كالثالث: أف  اليـو األكؿ استحاضة، كبعده ٙنسة حيض كٙنسة كعشركف طهر، كىكذا أبدن

  ."كالرابع: ٗنيع الدـ العائد إذل آخر الشهر، استحاضة، كتفتتح من أكؿ الشهر دكرىا القدصل
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ٍب عػػػاد الػػػدـ كاسػػػتمر، فاٞنتخلػػػل بػػػٌن  ااٝنمسػػػة األكذل منػػػو كطهػػػرت أربعػػػة عشػػػر يومنػػػ
ٙنسػػػتها كبػػػٌن الػػػدـ العائػػػد نقػػػص عػػػن أقػػػل الطهػػػر فػػػبل بػػػد أف ٩نعػػػل يػػػـو أكؿ الػػػدـ 

 استحاضة تتمة للطهر، كفيما بعده أربعة أكجو:
، أف ٙنسػػة أايـ بعػػد اليػػـو األكؿ -كىػػو قػػوؿ مػػن أثبػػت العػػادة ّنػػرة-: أظهرىــا

 .(ُ)ارىا عشرين يومن بعدىا طهر، كقد صار دك  احيض كٙنسة عشر يومن 
دكرىػا القػدصل مػن اثشل يػـو دكنػو  (ِ): قوؿ من دل يثبتهػا ّنػرة، أهنػا سػتفتحواثنيها

 .ا، كىكذا أبدن االدـ، فتجعل ٙنسة أايـ حيضها، كٙنسة كعشرين طهرن 
، أف ٗنيػػع الػػدـ العائػػد إذل آخػػر -قػػوؿ أيب إسػػحاؽ اٞنراعػػي لؤلكليػػة-: واثلثهــا

أكؿ الشػػهر دكرىػػا القػػدصل، فتحػػيض ٙنسػػة مػػن ىػػذا الشػػهر استحاضػػة، كتسػػتفتح مػػن 
، كاٝنمسػة االشهر كٙنسة أايـ من الشهر اآلخر حيض، كٗنلة ذلك ٙنسة عشػر يومنػ

كالعشػػػركف الباقيػػػة مػػػن الشػػػهر استحاضػػػة، ٍب تعػػػود إذل احملافظػػػة علػػػى دكرىػػػا القػػػدصل، 
 .(ْ()ّ)كابقيو  استحاضةي افتجعل ٙنسة أايـ من أكؿ كل شهر حيضن 

 

  

                              
، حاشية اٛنمل: ِْٔ/ِ، اجملموع: ُّٖ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ُ)

 .ِِّ/ُ، الغرر البهية: ّٖٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِْٕ/ُ
 )تستفتح(.  ِْٕ/ِ( لعل األصح: )تستفتح( ككما كرد ُب السياؽ بعد ذلك. كُب اجملموعِ)
 ( ُب األصل: )استحاضا(.ّ)
، اجملموع: ُّٖ/ُ، فتح العزيز: ِٖٕ/ُ، شرح اٞنشكل: ّْٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)

 .ِِٔ/ُ، الركضة: ِْٕ-ِْٔ/ِ
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ــادة ادلميــزة الــذاكرة لعاد ــاادلستح كىػػي الػػيت كانػػت ٟنػػا  ،اضــة الرابعــة: ادلعت
 عادة معلومة فجاءىا الدـ ُب زمن عادهتا كاستمر كانقسم إذل قوم كضعيف.

فػإف طػػابق القػػوم أايـ العػادة، كمػػا لػػو كانػػت عادهتػا أف ٓنػػيض ٙنسػػة مػػن أكؿ 
دمنػا أ٘نػر فنحٌيضػها كل شػهر كتطهػر ابقيػو فػرأت منهػا ُب شػهر دمنػا أسػود كُب ابقيػو 
أسػود ٍب  اأايـ دمنػ (ُ)تلك اٝنمسة، فإف دل يطابقها كما لو رأت ىذه ُب شػهر عشػرة/

 أ٘نر، فثبلثة أكجو: اابقيو دمن 
، قػاؿ اإلمػاـ: كىػػو (ِ)تيػرد إذل العػػادة، فحيضػها اٝنمسػة األكذل خاصػػة أحـدىا:

 .(ّ)غلط
حائضنػػػا ُب  ، أهنػػػا تيػػػرد إذل التمييػػػز فتكػػػوف-كقيػػػل كىػػػو منصػػػوص-: وأصـــحها

 .(ْ)العشرة كلها
: أهنػػػا ْنمػػػع بينهمػػػا إٍف أمكػػػن، فحيضػػػها ُب اٞنثػػػاؿ ُب العشػػػرة كإٍف زاد واثلثهـــا

الضػػعيف ُب األكؿ، كمػػا لػػو رأت ُب اٝنمسػػة األكذل أايـ األ٘نػػر كُب الثانيػػة األسػػود، 
كرأت بعػػدىا أحػػد عشػػر  (ٓ) أ٘نػػري اكإٍف دل ٬نكػػن كمػػا لػػو رأت ُب اٝنمسػػة األكذل دمنػػ

كتكػػوف كمبتػػدأة غػػًن ٣نيػػزة. كُب ردىػػا إذل أقػػل  (ٔ)أسػػود تسػػاقطت الػػد اللتاف ادمنػػ ايومنػػ
                              

 (./بُُٕ( هناية ؿ: )ُ)
يػٍرىافى . عزاه الرافعي ِٔ/ِ، كفاية النبيو: ّٓٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ) إذل اٍبن خى

 .ُّٗ/ُ. انظر: فتح العزيز: -ر٘نهم هللا-كاإًلٍصطىٍخرم
 .ّٓٓ،ّّٗ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
، ُنر اٞنذىب: ِٖ/ُ، كىو اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: قاؿ بو ابن سريج كأبو إسحاؽ (ْ)

 .َْٔ/ُ، ٓنفة احملتاج: َّْ/ِ، اجملموع: ُّٗ/ُفتح العزيز: ، ِّٖ/ُ
. كُب هناية ِّْ/ِكاٞنثبت من اجملموع:  ،األصل من ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ٓ)

 (.اضعيفن  ا)دمن  ّٔٓ/ُاٞنطلب
 .-الداؿبفتح –اإلرشاد، ٗنعها )دالئل( ك)دىالالت(  -بفتح الداؿ اٞنشددة-: ( الد اللةٔ)

، كاسم اٞنعمل -بفتح الداؿ اٞنشددة-لغة ُب الد اللة  -بكسر الداؿ اٞنشددة–كالدًٌاللة 
، اٞنعجم ِْٗ/ُُالد الؿ، كما جعل للدليل أك الد الؿ من األجرة. انظر: لساف العرب:

 . مادة: دلل.ِْٗ/ُالوسيط: 
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. كضعف الغزارل ىذا كلو إذا دل يتخلل بٌن العادة كالتمييػز (ُ)اٜنيض أك غالبو القوالف
، فػػإف ٔنلػػل كمػػا إذا كانػػت ٓنػػيض اٝنمسػػة األكذل مػػن الشػػهر ٍب (ِ)قػػدر أقػػل  الطهػػري

، ٍب عػػػػاد رأت الػػػػدـ أكلػػػػو، عشػػػػرين يومنػػػػا  ا دمنػػػػا ضػػػػعيفنا، ٍب ٙنسػػػػة دمنػػػػا قػػػػواين فصػػػػاعدن
الضػػػعيف، فاٝنمسػػػة األكذل منػػػو حػػػيض ُنكػػػم أايـ العػػػادة، كٙنسػػػة أايـ الػػػدـ القػػػوم 

فقاؿ: إف قلنا: تيرد إذل العػادة،  (ْ)كمنهم من بناه على األكؿ .(ّ)حيض ُنكم التمييز
استحاضػػػة. كإف بعػػػدىا  (ٓ)فحيضػػػها اٝنمسػػػة األكذل مػػػن الشػػػهر، كاٝنمسػػػة كالعشػػػرين

 (ٔ)قلنػػػا: تيػػػرد إذل التمييػػػز، فحيضػػػها ٙنسػػػة أايـ الػػػدـ القػػػوم، كطهرىػػػا اٞنتقػػػدـ  عليػػػوي
، عشػػركف ىػػذا الشػػهر، كٙنسػػة كعشػػركف ٣نػػا قبلػػو، كصػػار دكرىػػا اٙنسػػة كأربعػػوف يومنػػ

ُب اٝنمسػػة األكذل ابلعػػادة، ك ُب  اٙنسػػٌن. كإف قلنػػا: ٩نمػػع بينهمػػا، جعلناىػػا حائضنػػ
 .(ٕ)ز؛ إلمكاف اٛنمعٙنسة القوم ابلتميي

                                                                            
العلم بشيء آخر، كالشيء كُب اصطبلح األصوليٌن: كوف الشيء ُنالة يلـز من العلم بو، 

 األكؿ ىو الداؿ، كالثاشل ىو اٞندلوؿ.
 .َُْ/ُ، التعريفات: ٕٗ/ُ، اٜندكد األنيقة: ٔٓ/ُانظر: طلبة الطلبة: 

  ( القوالف:ُ)
 أحد٨نا: أهنا ترد إذل أغلب عادات النساء، ستة أايـ أك سبعة أايـ.

للعبادة؛ فإنو اٞنستيقن، كىو  اكليلة احتياطن  االثاشل: أهنا ترد إذل أقل مدة اٜنيض، يومن 
 ، من النص احملقق.ٗٗاٞنعتمد ُب اٞنذىب. كقد تقدـ ذكر٨نا ُب صػ

، البياف: ْْٕ/ُ، التهذيب: ّّٗ، َّٗ/ُ، اٜناكم الكبًن: ِِ/ُكانظر: التنبيو: 
 .ِّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِِّ/ُ، اٜنلية: َّٕ/ُ

، كحاشية البجًنمي: َِّ-ُّٗ/ُ( ُب األصل: )اٜنيض(. كاٞنثبت من: فتح العزيز: ِ)
 .َِّ-ُّٗ/ُ، فتح العزيز: ّّْ-ِّْانظر: البسيط، ص/ك  .َُْ/ُ

 .ُّٗ/ُ، فتح العزيز: ُْْ/ُ، الوجيز: ّْٓ/ُ( انظر: الوسيط: ّ)
 ( على القوؿ األكؿ: أهنا ترد أقل غالب عادات النساء.ْ)
 لواك.( كذا ُب األصل: )كالعشرين(، كلعل األصح لغة أف يرفع اللفظ ابٓ)
 .َِّ/ُ( ُب األصل: )على(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٔ)
 .ِِٔ/ُ، الركضة: ُّٗ/ُ، فتح العزيز: ّٓٔ-ّٓٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
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 فرعان: 
العادة اليت تثبت ُب اٜنيض كتيرد اٞنستحاضة عند اٜناجة إذل ذلك األول: 
 تثبت بطريقتٌن:
 : أف يكوف ُنيض.إحدامها
: أف يكوف بتمييز حصل بٌن اٜنيض كاالستحاضة إذا اتصبل. كما إذا والثانية

، فإٌن اأ٘نر كتكرر ذلك مرارن  اأسود كٙنسة كعشرين دمن  ارأت اٞنبتدأة ٙنسة أايـ دمن 
 ٤نعل حيضها اٝنمسة األكذل كطهرىا ابقي الشهر.

فػػإذا تغػػًنت عادهتػػا أبف اسػػتمر الػػدـ األسػػود أك األ٘نػػر ُب بعػػض الشػػهور فقػػد 
اٞنتقدمػػػػة ُب التمييػػػػز أف  حيضػػػػها ٙنسػػػػة مػػػػن أكؿ الشػػػػهر فنجعػػػػل  (ُ)عيػػػػرؼ ابلعػػػػادة/

اضػة ُب ابقيػو. كفيػو كجػو: أهنػا حيضها اآلف ٙنسة من أكؿ كػل شػهر ك٤نعلهػا مستح
 .(ِ)إذا ا٦نـر التمييز دل تنظر إذل ما تقدـ كىذه مبتدأة غًن ٣نيزة

فلػػػو جاءىػػػا شػػػهر اسػػػتمر السػػػواد فيػػػو عشػػػرة أايـ كرأت بعػػػده ٘نػػػرة إذل آخػػػره، 
 فالعشرة حيض كابقي الشهر استحاضة. 

ة أيهمػػا قػػاؿ اإلمػػاـ: كدل ٫نرجػػوه علػػى اٝنػػبلؼ فيمػػا إذا تعػػارض التمييػػز كالعػػاد
يقػػػػػدـ؟ إذ اٝنػػػػػبلؼ إ٧نػػػػػا ىػػػػػو ُب العػػػػػادات فقػػػػػدمت، كغػػػػػًن اٞنستحاضػػػػػة مػػػػػع أطهػػػػػار 
مستقيمة إذا عارضها التمييز ُب زمػن االستحاضػة، كىػذه عػادة كانػت ٕنييزيػة ُب زمػن 

االستحاضة فبل ييقد ـ على ٕنييز أتخر ُناؿ
 . (ْ)، كاتبعو الغزارل(ّ)

ليس على اٝنبلؼ، كقاؿ: إنو ٢نر ج كاعرتض الرافعي عليهما ُب اٛنـز بذلك كأنو 
عليو، ك٬ننع اختصاص اٝنبلؼ بتلك العادات أال ترل أنو لو كانت ترل ٙنسة 

من أكؿ كل شهر كابقيو ٘نرة، فرأت ُب شهر اٝنمسة األكذل ٘نرة كالثانية  اسوادن 
، ٍب عادت اٜنمرة كاستمرت ٩نرم فيها اٝنبلؼ، مع أف ىذه العادة مستفادة اسوادن 

                              
 /أ(.ُُٖ( هناية ؿ: )ُ)
 . "إنو كجو شاذ: " ِِٔ/ُالركضة ُب ( قاؿ النوكمِ)
 .ّٕٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 .ّّْالبسيط، كتاب اٜنيض: ص/ ،ِْٓ-ِْْ/ُ( انظر: الوسيط: ْ)
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، فعلى الوجو اٞنغل ب للتمييز حيضها اٝنمسة (ُ)ييز، نص عليو البغوم كغًنهمن التم
الثانية، كعلى اٞنغل ب للعادة حيضها اٝنمسة األكذل، كعلى كجو اٛنمع ٥نيضها 

 .(ِ)فيهما، انتهى
كانت اٞنسألة ُناٟنا كاستمر الدـ بعد الشهر الذم رأت فيو األسود عشرة  كلو

. كقاؿ ىو (ّ)جزموا بو ُب قوؿ اإلماـ كالغزارل كالرافعيأايـ حيضناىا عشرة أايـ. 
. كقاؿ الغزارل: ال ٫نرج (ْ)كغًنه: كىو مشكل على القوؿ أبف العادة ال تثبت ّنرة

 .(ٓ)عليو
 اكنقل النوكم عن ٗناعة أهنم خرجوه على اٝنبلؼ كقالوا: إذا رأت اٞنبتػدأة دمنػ

ٍب رأت ُب الثالث  (ٔ)ٍب ابقيو  ٘نرةي اٍب رأت ُب الثانية ٙنسة سوادن  اأ٘نر استمر شهرن 
منهػػػا كأطبػػق فهػػػي ُب األكذل مبتػػدأة ال ٕنييػػػز ٟنػػا، كُب مردىػػػا القػػوالف، كُب الثػػػاشل  ادمنػػ

٣نيزة تيرد إذل التمييز، كُب الثالث؛ إٍف قلنا: تثبت العادة ّنرة فحيضها ٙنسة أايـ، كإف 
الء، إال القاضي فقاؿ: إف قلنا قلنا ال تثبت هبا فهي كمبتدأة ال ٕنييز ٟنا، قطع بو ىؤ 
إذل يػػـو كليلػػة ردت إليهػػا ُب  (ٕ)ال تثبػػت العػػادة ّنػػرة، فػػإف قلنػػا تيػػرد ُب الشػػهر األكؿ/

الثالػػػػث لتكرار٨نػػػػا ُب الشػػػػهرين، كإف قلنػػػػا: تيػػػػرد إذل سػػػػت أك سػػػػبع ردت إذل اٝنمسػػػػة 
الػدـ  ٍب ابقػي الشػهر ٘نػرة ٍب أطبػق التكرار٨نا ُب الشهرين، قاؿ كلػو رأت ٙنسػة سػوادن 

                              
 .ّٓٗ/ِ، اجملموع: ُِّ/ُ، فتح العزيز: ْْٖ/ُ( انظر: انظر: التهذيب: ُ)
 .ُِّ/ُ. انظر: فتح العزيز: -ر٘نهما هللا-( انتهى ما نقلو اٞنؤلف عن الرافعيِ)
، ُنر اٞنذىب: ّّْ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ّٔٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

، ٓنفة احملتاج: ُِِ/ُ، الغرر البهية: َِْ/ِ، اجملموع: ُّٗ/ُالعزيز: ، فتح ِّٓ/ُ
ُ/َُْ. 

، ٣نا قاؿ فيو "أما إذا قلنا: ال تثبت، ُِّ/ُُب فتح العزيز ( الذم قاؿ بو ىو الرافعيْ)
، الركضة: ِّٓ/ُفينبغي أاٌل نكتفي بسبق العشرة مرة ". كانظر: ُنر اٞنذىب: 

ُ/ِّٔ. 
 .ّْٔ/ُ، الوسيط: ّّْاٜنيض: ص/ ( انظر: البسيط، كتابٓ)
 .ِّٔ/ُ( ُب األصل: )٘نران(. كاٞنثبت من الركضة:ٔ)
 /ب(.ُُٖ( هناية ؿ: )ٕ)
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عػػػػل العػػػػادة ّنػػػػرة، فيهػػػػا اٝنػػػػبلؼ كاألصػػػػح ردىػػػػا  اٞنػػػػبهم ُب الثػػػػاشل تيػػػػرد إذل اٝنمسػػػػة كْني
 .(ُ)إليها

ككقػع ُب ىػػذا الفػػرع ُب الوسػػيط غلػط فقػػاؿ: إذا رأت اٞنبتػػدأة ٙنسػػة أايـ سػػوادنا 
ٍب أطبػق الػدـ علػػى لػوف كاحػد: ففػػي الشػهر الثػاشل ٥نيضػػها ٙنسػة؛ ألف التمييػز أثبػػت 

نت بعد ذلك من التمييز مرة أخرل كلكن رأت السواد إذل العشرة: ٟنا عادة، فلو ٕنك
 .(ِ)فرتد إذل العشرة، كال ٫نرٌج على اٝنبلؼ ُب إثبات العادة ّنرة

: كإذا كػػاف اٞنطبػػق بعػػد السػػواد الػػدـ الضػػعيف دل يكػػن (ّ)قػػاؿ الشػػيا أبػػو عمػػرك
ُب  اُب فػرع ذكػره ُب آخػر ابب النًٌفػاس أهنػا تكػوف طػاىرن  (ْ)اٜنكم ما ذكػره بػل سػيأٌب

، كإ٧نػػػػا ىػػػػو ٢نصػػػػوص ّنػػػػا إذا بطػػػػل ٕنييزىػػػػا ازمػػػػن الضػػػػعيف إف اسػػػػتمر سػػػػنة فصػػػػاعدن 
ابإلطبػػػاؽ األسػػػود أك ٥نػػػو ذلػػػك، أبف تػػػتمكن مػػػن التمييػػػز كتيػػػرد إليػػػو، كمػػػا لػػػو كػػػاف 

 األسػػػودكيسػػػتمر  ااألسػػود ٙنسػػػة أايـ كالضػػعيف ٙنسػػػة كعشػػػرين، كيتكػػرر ذلػػػك مػػرارن 
 .(ٓ)كيتجاكز اٝنمسة عشرة، فرتد إذل اٝنمسة كما تقدـ

 

ُب أايـ اٜنيض  كىاٍلكيٍدرىةي  الْصٍفرىةي : -ر٘نو هللا-قاؿ الشافعي: (ٔ)الثاين

                              
 .َِْ/ِ( انظر: اجملموع: ُ)
 .ِْٓ/ُ( الوسيط: ِ)
اٞنفيت عبد الر٘نن بن  الشيا أبو عمرك: ىو تقي الدين أبو عمرك عثماف ابن صبلح الدين (ّ)

عثماف بن موسى الكردم، الشهزكرم، اٞنوصلي، الشافعي، صاحب )علـو اٜنديث(، 
كًٌن أحدن  ُب دمشق من قراءتو اٞننطق  اك)شرح مشكل الوسيط(، كغًن٨نا، كاف ال ٬ني

كالفلسفة، كاٞنلوؾ تطيعو ُب ذلك. كاف كالده الصبلح، شيا ببلده، فتفقو ىو عليو ُب 
من شهر ربيع اآلخر  ِٓىػ. كتوُب صبح يـو األربعاء  ٕٕٓسنة  -ر٘نو هللا-صباه. كلد 

 .َّٔ/ُٔ، سًن أعبلـ النببلء: ُْ/ِانظر: طبقات الشافعية:  ىػ. ّْٔسنة 
 . َُّ/ٌُب ذكر ذلك ُب ابب النفاس من كتابو شرح اٞنشكل( سيأْ)
 .ِٕٗ/ُ( ىنا انتهي كبلـ الشيا ابن الصبلح. انظر: شرح اٞنشكل: ٓ)
 ( الفرع الثاشل. ٔ)
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،  (ِ)، كالصفرة شيء كالصديد(ٔ)حيض تعلوه صفرة، كالكدرة شيء كىًدره
 كلىٍيسىاي
 على ألواف الدماء.(ّ)

زمن العادة حػيض، كمػا لػو كانػت عادهتػا كال خبلؼ أف اٜناصل من ذلك ُب 
أف ٓنيض عشرة أايـ من الشهر كتطهر ابقيػو فػرأت ُب شػهر ُب اٝنمسػة األكذل صػفرة 

أسػػود أك أ٘نػػر  اأك كػػدرة كانقطػػع ُب ابقيػػو، أك رأت ُب بعضػػها ذلػػك كُب بعضػػها دمنػػ
ا تقػدمها . كقيػده اٞنتػورل ّنػا إذ(ْ)فيها، كػذا أطلقػو الغػزارل كالرافعػي افإهنا تكوف حائضن 

اٝنػبلؼ اآلٌب ُب مقػدار  افيمػا إذا دل يتقػدمها، كحكػى أيضنػ ادـ أسود، كحكى خبلفنػ
 .(ٓ)الدـ، كقد تقدـ

، اكأمػػا اٜناصػػل منػػو للمعتػػادة فيمػػا كراء أايـ العػػادة إذل ٕنػػاـ اٝنمسػػة عشػػر يومنػػ
 ستة أكجو: اففي كونو حيضن 
 : ال.واثنيها .(ٔ): أنو حيضأظهرىا
إف سػػػبق الصػػػفرة كالكػػػدرة دـ قػػػوم أسػػػود أك أ٘نػػػر كلػػػو ٜنظػػػة فهمػػػا  واثلثهـــا:

 كإال فبل. (ٕ)حيض/
لػػو انفػػرد، أبف   ا: أهنمػػا إٍف تقػػدمهما دـ قػػوم يسػػتقل أبٍف يكػػوف حيضنػػورابعهــا

 كإال فبل. ا، كان حيضن اكليلةن فصاعدن  اكاف يومن 

                              
 .ْٕٓ/ُ، التهذيب: ّٗٗ/ُ، اٜناكم الكبًن: ِِٓ/ٓ، ٖٕ/ُ( انظر: األـ: ُ)
ل: ىو القيح الذم كأنو اٞناء ُب رقتو كالدـ ُب : ىو الدـ اٞنختلط ابلقيح. كقي( الصديدِ)

 .ٖٔٓ/ِ، لساف العرب: ّّْ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن:  شكلتو.
 . ُِٓ/ُ، كالغرر البهية: ِِّ/ُ( ما بٌن ساقط ُب األصل. كاٞنثبت من: فتح العزيز: ّ)
-ِّّ/ُ، فتح العزيز: ّّْ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ّْٖ/ُ( انظر: الوسيط: ْ)

 .ِّٔ/ُالركضة: ، ِّْ
، الغرر البهية: َْٔ/ِ، اجملموع: ُْٕ-ُّٕ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض: ص/ٓ)

 .ِٖٓ/ُ، مغين احملتاج: ُِِ/ُ
 .َِْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِِِ/ُ، الغرر البهية: ِِّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 /أ(.ُُٗ( هناية ؿ: )ٕ)
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 : أهنمػػا إف تقػػدمهما دـ قػػوم كلػػو ٜنظػػة كجػػاء بعػػد٨نا دـ قػػوم كلػػووخامســها
 كإال فبل. اٜنظة كان حيضن 
: أهنمػػا إف تقػػدـ عليهمػػا دـ قػػوم كجػػاء بعػػد٨نا دـ قػػوم فكػػاف كػػل وسادســها

 . (ُ)كإال فبل اكليلة، كان حيضن  اكاحد من القويٌن يومن 
فلػػػو رأت الػػػيت عادهتػػػا أف ٓنػػػيض اٝنمسػػػة األكذل مػػػن الشػػػهر، ٙنسػػػةن مػػػن أكؿ 

فالعشػرة كلهػا حػيض علػى األكؿ  ، كٙنسةن صفرة أك كػدرة كانقطػع الػدـ،االشهر سوادن 
كالثالػث، كعلػػى غًن٨نػػا حيضػها أايـ السػػواد خاصػػة. كلػػو رأت بعػد العشػػرة بعػػض يػػـو 
دمنػا أسػود أك أ٘نػر فالكػػل حػيض علػى األكؿ كالثالػث كالرابػػع كاٝنػامس، كعلػى الثػػاشل 

 اكليلػػة دمنػػ اكالسػػادس اٜنػػيض أايـ السػػواد خاصػػة. كلػػو رأت بعػػد ٙنسػػة الصػػفرة يومنػػ
 أ٘نر، فالكل حيض، إال على الوجو الثاشل.أسود أك 

ٍب  (ِ)ياأمػػا اٞنبتػػػدأة إذا رأت ٙنسػػػة أايـ فمػػػا دكهنػػػا صػػػفرة أك كػػػدرة أك ٨نػػػا  معنػػػ
؟، بػػػبل  اانقطػػػع، فهػػػل ذلػػػك كرؤيػػػة اٞنعتػػػادة ذلػػػك ُب أايـ العػػػادة حػػػ، تكػػػوف حائضنػػػ

ا خبلؼ ُب مرد اٞنبتدأة كىػو أقػل اٜنػيض علػى قػوؿ، كالسػت أك السػبع ُب قػوؿ،  أهنػ
 ا. كعلػى الثػاشل تكػوف حائضنػ(ْ). كفيمػا كراءه اٝنػبلؼ اٞنتقػدـاقطعن  احائضن  (ّ)تكوفي

ُب أايـ رؤيتهػػا ٟنػػا علػػى الوجػػو األكؿ دكف الثػػاشل ٝنركجػػو عػػن أايـ العػػادة، كُب الثالػػث 
 لعدـ تقدـ القوم كأتخره.

أصػػػػػػفر  اأ٘نػػػػػػر كعشػػػػػػرة أايـ دمنػػػػػػ اكلػػػػػػو رأت اٞنبتػػػػػػدأة ُب شػػػػػػهر عشػػػػػػرة أايـ دمنػػػػػػ
كاستيحيضػػت ُب البػػاقي، إف قلنػػػا بثبػػوت العػػػادة ّنػػرة فمردىػػػا عشػػرة أايـ السػػػواد، كإف 

 قلنا ِنبلفو فرتد إذل يـو كليلة أك إذل عادة النساء، فيو القوالف. 

                              
، اجملموع: ِِّ/ُ، فتح العزيز: ّٖٓ/ُ، هناية اٞنطلب: ّٖٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 .ُِٓ/ِ،كفاية النبيو: ِّٗ/ِ
، كحاشييتى ُُْ/ُكاٞنثبت من: مغين احملتاج:  ،( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلِ)

 .ُُٖ/ُقليويب كعمًنة: 
 .ّْٗ/ِسياؽ، كقد تبٌن رل مناسبة ذلك ٣نا ىو ُب اجملموع: ال( ما بٌن اٞنعقوفتٌن يقتضيو ّ)
 ، من النص احملقق. ُُِبلؼ اٞنتقدـ ُب اٞنعتادة فيما كراء أايـ العادة، صػ( اٝنْ)
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كانقطػػػع، فعلػػػى الصػػػحيح  اكلػػػو رأت ٙنسػػػة صػػػفرة كٙنسػػػة كػػػدرة كٙنسػػػة سػػػوادن 
كمػن يشػرتط تقػدـ القػوم أك  . كعلػى كجػو مػن يلحقهػا ّنػا كراء العػادة(ُ)الكل حيض

 تقدمو ك أتخره، اٜنيض اٝنمسة السواد خاصة.
، لػػػػو انقطػػػػع اكٙنسػػػػة صػػػػفرة أك كػػػػدرة ٍب ٙنسػػػػة سػػػػوادن  اكلػػػػو رأت ٙنسػػػػة سػػػػوادن 
الثالث كما بعده، كعلى الثاشل ليست الصفرة كالكدرة  (ِ)فاٛنميع حيض على الوجو/

ىنػػػا طهػػػر كاقػػػع بػػػٌن  كأمػػػا علػػػى األكؿ، فقػػػاؿ ابػػػن سػػػريج: الصػػػفرة كالكػػػدرة ُنػػػيض.
 .(ْ)ُب التلفيق (ّ)الدمٌن فيكوف عليو القولٌن االثنٌن

 . (ٔ)ال الشافعي (ٓ)قاؿ ابن الصباغ: كىذا قياس قوؿ اإلصطخرم
  

                              
 .ّْٗ/ِ، اجملموع: ُِّ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ُ)
 /ب(.ُُٗ( هناية ؿ: )ِ)
 ( الصحيح لغة: القوالف االثناف؛ ألف الصفة كاٞنوصوؼ اسم )كاف(.ّ)
"إذا توسطت  : َْٕ/ُاٜناكم الكبًن، ُب ِّٓ/ُ، البياف: ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ْ)

فعلى مذىب أيب العباس ابن سريج حيضها ٙنسة عشر يومنا،   الصفرة بٌن دىمىي السواد:
  .زماف الدماء الثبلثة لوجودىا ُب زماف ٬نكن أف يكوف حيضنا

كعلى قوؿ أيب سعيد حيضها عشرة أايـ زماف الدمٌن األسودين األكؿ كاألخر كزماف 
طهر ٞنفارقتها أايـ العادة. كعلى قوؿ أيب إسحاؽ تكوف اٝنمسة الصفرة  الصفرة اٞنتوسطة

  ٞنا تعقبها من السواد كطهر التلفيق".
اإًلصطخرًْم: ىو اإلماـ القدكة العبلمة، شيا اإلسبلـ، أبو سعيدو اٜنسن بن أ٘ند بن ( ٓ)

 شافعي، فقيو العراؽ، كرفيق ابن سريج. كتفقو بو أئمة، كصنف كتاابن ، اليزيد اإلصطخرم
. كلد متقلبلن  اُب أدب القضاء، ككاف قاضي قيم، ككرل اٜنسبة ببغداد، ككاف كرعن  احسنن 
، سًن أعبلـ ُُُ/ُانظر: طبقات الفقهاء:  ىػ. ِّٖىػ. كمات ُب سنة  ِْْسنة 

 .  ْٕٓ/ُُالنببلء: 
 .َُٓ/ِ، كفاية النبيو: ْْٓ/ِالشامل، ابب اٜنيض: ، ِّٓ/ُ( انظر: البياف:ٔ)

انظر:  .اقاؿ أبو سعيد اإلصطخرم: الصفرة كالكدرة ُب غًن كقت العادة ليستا حيضن 
، فتح العزيز: ُّٓ/ُ، البياف: ُِّ/ُ، اٜنلية: ِٔٓ/ُ، التعليقة: ُْٓ/ُاٞنهذب: 

 .ْٗٗ/ُ، النجم الوىاج: ُْٖ/ِ، اجملموع: ِِّ/ُ
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 (ٔ)الباب الثالث: يف ادلستحاضة ادلتحًنة
كىي الػيت سػبقت ٟنػا عػادة مسػتقيمة كنسػيت عادهتػا. فإمػا أف تكػوف ٣نيػزة، أك 

يػٍرىافى كاإًلٍصطىخٍ  بشرطو ردت إذل التمييز.ال، فإف كانت ٣نيزة  رْم القائبلف كقاؿ ابن خى
: ال تيػػػػرد إليػػػػو كمػػػػا لػػػػو دل تكػػػػن ٣نيػػػػزة (ِ)بتقػػػػدصل العػػػػادة علػػػػى التمييػػػػز عنػػػػد االجتمػػػػاع

 .(ّ)ابلعكس
كإف دل تكػػػػػن ٣نيػػػػػزة بشػػػػػرطو؛ فػػػػػإف كانػػػػػت نسػػػػػيةن لقػػػػػدر اٜنػػػػػيض دكف كقتػػػػػو أك 

 . (ْ)الذم يلي ىذاابلعكس، فسيأٌب الكبلـ فيها ُب الباب 
 (ٓ)كإف كانت نسيةن لقدره ككقتو لعلة عارضة أك جنوف استمر مدة ٍب  أفاقتي

ة لغًنىػػػا؛ ألهنػػػا (ٔ)كىػػػي مستحاضػػػة، فهػػػذه تسػػػمى متحػػػًنة ؛ لتحًنىػػػا ُب أمرىػػػا، ك١نػػػًنًٌ
ٓنػػػًن الفقيػػػو ُب أمرىػػػا، علػػػى أف حكػػػم اٞنتحػػػًنة ال ٫نػػػتص ابلناسػػػية، بػػػل اٞنبتػػػدأة إذا دل 

 ابتداء دمها متحًنة، حكمها حكم الناسية. كُب اٞنتحًنة ثبلثة طرؽ:تعرؼ كقت 
أهنػػػػا كاٞنبتػػػػدأة، تيػػػػرد إذل اٞنبتػػػػدأة ُب قػػػػدر  أحــــدمها: :(ٕ): فيهػػػػا قػػػػوالفأظهرىــــا

                              
ىة (ُ) يتىحىًنًٌ

ًني، كٓنىىيػ رى اٞن : من الت حىًن ً: ىو التػ رىْددي ُب الشيء. من اٜنٍىيػٍرىًة، كقد حىارى ُب األمر ٪نًى
يػ ري   .يػىتىحى

كاٞنتحًنة ُب ابب اٜنيض كالنفاس: ىي اٞنرأة اليت ليس ٟنا عادة اثبتة، كتنسى القدر 
 كالوقت.

. كسيذكر ّّْ/ِ، اجملموع: َْٔ/ِ، الصحاح: ُِّ/ِاللغة: انظر: مقاييس 
 ىنا سبب تسميتها )متحًنة(. -ر٘نو هللا-اٞنؤلف

، َْْ/ُ( انظر قوٟنما ُب تقدصل العادة على التمييز عند االجتماع، ُب: اٜناكم الكبًن: ِ)
 .ْٔٓ/ِ، اجملموع: ُّٗ/ُ، فتح العزيز: َْٓ/ُ، التهذيب: ُِٓ/ُاٞنهذب: 

 .ِّْ/ُ، فتح العزيز: َْْ/ُاٜناكم الكبًن: ( انظر: ّ)
 ، من النص احملقق. ُِٓ( سيأٌب ذلك ُب الباب الرابع صػْ)
 . ُّٕ/ُ( ُب األصل: )فاقت(، كاٞنثبت من البياف: ٓ)
 .ِّٔ/ُ، الغرر البهية: َْٔ/ُ( كتسمى: اٞنتحًنة اٞنطلقة. انظر: ٓنفة احملتاج: ٔ)
: "لكن طريقة إثبات  ِّٓ/ُ. كقاؿ الرافعي ُب فتح العزيز ّْْ/ِ( انظر: اجملموع: ٕ)

 القولٌن أظهر". 
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. كاختلفػػوا ُب أهنػػا أيٌب فيهػػا القػػوالف اللػػذاف ُب اٞنبتػػدأة ُب أهنػػا تيػػرد إذل أقػػل (ُ)اٜنػػيض
ٗناعػػة: تيػػرد إذل أقػػل اٜنػػيض قطعنػػػا،  (ّ)كيفقػػاؿ أبػػو حامػػد   ،؟ (ِ)اٜنػػيض أك غالبػػو

 .(ْ)كىو نصو ُب الًعدىدً 
 .(ٓ)كقاؿ آخركف منهم الشيا أبو إسحاؽ: ىو على القولٌن، كىو الصحيح

. حػ، لػو أفاقػت اجملنونػة (ٔ)كأما كقت اٜنيض: فػرتد إذل أكؿ األىلػة، نػص عليػو
قػػالوا: ك لػػيس ُب اٞنستحاضػػة ُب أثنػػاء الشػػهر اٟنػػبلرل عػػدت ابقػػي الشػػهر استحاضػػة. 

 .(ٕ)شهور اٞنستحاضات شهر يعت  ابألىلة غًن ىذا على ىذا القوؿ
كقػػػاؿ القفػػػاؿ: إذا أفاقػػػت اجملنونػػػة اٞنتحػػػًنة فابتػػػداء حيضػػػها مػػػن كقػػػت اإلفاقػػػة، 

                              
، اٜناكم ّْٖ/ُ، الوسيط: َّٔ-ّٗٔ/ُ، هناية اٞنطلب: ِٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ُ)

 .ِّْ/ُ، فتح العزيز: ِِٓ/ُ، اٜنلية: َْٗ/ُالكبًن: 
 من النص احملقق.   ٔٗ( لقد تقدـ القوالف ُب مرد اٞنبتدأة ُب صػِ)
 ( ُب األصل: )ُب(.ّ)
 .ّّْ/ِ، اجملموع : ِْٔ/ُُ، ُنر اٞنذىب: ِّّ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ْ)
 فيكوف حيضها يومنا كليلةن ُب قوؿ، كستنا أك سبعنا ُب قوؿ. (ٓ)

 .ّْٔ/ُهناية احملتاج: ، ّْْ/ُِب اجملموع ، ِّٕ/ُ، البياف: ِٖ/ُانظر: اٞنهذب: 
: "فقد كاف بعض أصحابنا يغلط ُب مسألة  َْٗ/ُاٜناكم الكبًن ُب  قاؿ اٞناكردم

اٞنتحًنة، فيخرجها على قولٌن كاٞنبتدأة ٞنا اشتبو عليو كبلـ الشافعي حيث يقوؿ ُب كتاب 
العدد: "كإف ابتدأت مستحاضةن أك نسيت أايـ حيضها تركت الصبلة يومنا كليلةن كاستقبلنا 

عد كقوع الطبلؽ.."، فظن أنو أراد ىذه الناسية هبا اٜنيض من أكؿ ىبلؿ أيٌب عليها ب
كىذا غًن صحيح؛ ألف أكؿ زماف حيضها ٠نهوؿ، فبل معىن العتبار االجتهاد مع اٛنهل 

 ابلزماف، كألصحابنا عما ذكره الشافعي ُب كتاب العدد جواابف:
ا للمبتدأة دكف  أحد٨نا: أنو ٗنع بٌن اٞنبتدأة كالناسية، كعطف ابٛنواب عليهما مريدن

 الناسية، ككثًننا ما يفعل الشافعي مثل ىذا.
 كاٛنواب الثاشل: أنو أراد الناسية لقدر حيضها إذا كانت ذاكرةن لوقتو".

 . ِّّ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ٔ)
، هناية احملتاج: َْٕ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّْٔ/ِ، اجملموع: ِّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٕ)

ُ/ّْٔ. 
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. كضػعفو العمػػراشل عػن أيب العبػاس أهنػػا (ُ)كسػائر الشػهور  اكيكػوف شػهرىا ثبلثػوف يومنػػ
 .(ّ)جعلنا أكؿ حيضها عقب ذلك اطاىرن  (ِ)كانت فيو/  اإف ذكرت كقتن 

، أهنػػا ال تيػػرد إذل اٞنبتػػدأة، بػػل ا: الصػػحيح، كٚنػػاه القاضػػي جديػػدن والقــول الثــاين
تيؤمر ابالحتياط كاألخػذ أبسػوأ االحتمػاالت؛ ألف كػل أزمنتهػا ٓنتمػل الْطهػر كاٜنػيض 

فيمػػػػا ٪نػػػػـر علػػػػى  افيمػػػػا ٩نػػػػب علػػػػى الطػػػػاىرات، حائضنػػػػ اكاالنقطػػػػاع، فتيجعػػػػل طػػػػاىرن 
 .(ْ)اٜنائض

. فعلػػػػى ىػػػػذا إذا رددنىػػػػا إذل اليػػػػـو (ٓ): القطػػػػع ابلقػػػػوؿ األكؿوالطريــــق الثــــاين
كالليلة أك الست كالسبع فذلك القدر حيض، فإذا مضػى اغتسػلت كصػلت كصػامت 
إذل آخػػػر الشػػػهر كال تقضػػػي مػػػا أتػػػت بػػػو مػػػن الصػػػبلة كال مػػػن الصػػػياـ فيمػػػا زاد علػػػى 

 .اٙنسة عشر يومن 
. (ٔ)ٝنمسػة عشػر القػوالف اٞنتقػدماف ُب اٞنبتػدأةكُب قضاء صـو ما بٌن اٞنردكد كا

 كيباح للزكج كطؤىا بعد اٞنرد.
. كمػػػاؿ اإلمػػػاـ إذل القػػػػوؿ (ٕ): القطػػػع ابلقػػػوؿ الثػػػاشل، كاختػػػػاره ٗناعػػػةوالثالـــث

                              
. ّْٔ/ِ، اجملموع: ِّٓ/ُ، فتح العزيز: َْٔ/ُالتهذيب: ، ٖٔٓ/ُ( انظر: التعليقة: ُ)

: "قاؿ األئمة: قوؿ القفاؿ ضعيف؛ الحتماؿ اإلفاقة ُب  ِْٔ/ُُب الركضة  قاؿ النوكم
 اٜنيض".

 /أ(.َُِ( هناية ؿ: )ِ)
 .ِٖ/َِ، اٟنداية: ُٕٓ/ِ، كفاية النبيو: ِْٔ/ُ( انظر: الركضة: ّ)
، فتح العزيز: ِْٖ/ُ، شرح اٞنشكل: ِِٓ/ُ، اٜنلية: َٕٔ/ُ( انظر: التعليقة: ْ)

 ُْْ/ُُب الوسيط  قاؿ الغزارل. َُٕ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِْٔ/ُ، الركضة: ِّٓ/ُ
فإف اختصاص  ،: )القوؿ بردىا إذل أكؿ األىلة؛ فإنو مبادئ أحكاـ الشرع، كىذا مزيف

 حتياط(.اٜنيض أبكؿ اٟنبلؿ ال يقتضيو طبع كال شرع، فالقوؿ الصحيح أهنا مأمورة ابال
 .ّّْ/ِ، اجملموع: ِّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
 ( القوالف: األكؿ: أهنا ترد إذل يـو كليلة. كالثاشل: أهنا ترد إذل ست أك سبع.ٔ)

 ، من النص احملقق. ٗٗكقد تقد مىا حوؿ مرد اٞنبتدأ ُب صػ
احملاسن عبد ( ٣نن قطع بو أبو إسحاؽ الشًنازم، كأبو الطيب الط م، كالقاضياف )أبو ٕ)
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. قػػػػاؿ الرافعػػػػي: كىػػػػذا توسػػػػط بػػػػٌن (ُ)األكؿ ُب أهنػػػػا كاٞنبتػػػػدأة ُب القػػػػدر دكف الوقػػػػت
سوب من مظنو، فإف غاية حيضها على ىذا القولٌن، كفيو ٔنفيف األمر عليها ُب احمل

التقػػدير سػػبعة، كأقصػػى مػػا يفػػرض مػػن انبسػػاطو علػػى ٖنانيػػة، فيصػػبح ٟنػػا مػػن الشػػهر 
 .(ِ)االكامل اثناف كعشركف يومن 

 االحتياط كاألخذ أبسوأ االحتماالت ُب أمور:مث 
؛ الحتمػػػػػاؿ اٜنػػػػػيض. كنقػػػػػل أف ال ٩نامعهػػػػا زكجهػػػػػا كال سػػػػػيدىا أصػػػػبلن األول: 

 . (ّ)كغًنه االتفاؽ عليواٞنتورل 
، كعليهػػا الغسػػل مػػن اٛننابػػة، (ْ)كفيػػو كجػػو: أنػػو ال ٪نػػـر علػػى اٞنػػذىب بعصػػياف

؛ لعػػػدـ تيقنػػػو، كُب (ٓ)كال أيٌب ىنػػػا القػػػوؿ القػػػدصل ُب كجػػػوب الكفػػػارة بػػػوطء اٜنػػػائض
 .(ٔ)جواز االستمتاع ّنا ٓنت اإلزار منها، اٝنبلؼ اٞنتقدـ ُب اٜنائض

كال تع ه عنػد خػوؼ التلويػث،  ،اٞنسجد الحتماؿ اٜنيضال ٕنكث ُب الثاين: 
، ككػػػػػذا دخػػػػػوؿ اٞنسػػػػػجد اٜنػػػػػراـ لغػػػػػًن (ٕ)كُب عبورىػػػػػا عنػػػػػد األمػػػػػن كجهػػػػػاف كاٜنػػػػػائض

. ككػػػذا ال تقػػػرأ (ٖ)الطػػػواؼ، أمػػػا للطػػػواؼ فيجػػػوز ُب اٞنفػػػركض، كُب اٞنسػػػنوف كجهػػػاف

                                                                            
نجي  الواحد الركايشل، كأبو اٜنسن علي بن دمحم اٞناكردم(، كحسٌن الفوراشل، كأبو علي السًٌ
ُب شرح  التخليص، كإماـ اٜنرمٌن، كصاحب األمارل، كالغزارل، كاٞنتورل، كالبغوم، 

، هناية َْٗ/ُ، اٜناكم الكبًن: ِٖ/ُانظر: اٞنهذب:  كصاحب العيد ة، كالشاشي.
 .ُِٗ/ِ، كفاية النبيو: ّْٔ/ِ، اجملموع: َّٔ/ُاٞنطلب: 

 .ّْٕ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
 .ّّْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، ِّٓ/ُ، فتح العزيز: ُّٕ/ُ، البياف: ُِّ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض/ ص: ّ)

 .َْٕ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُٖٔ/ِ، كفاية النبيو: ّْٕ/ِاجملموع: 
 .ّْٕ/ُِب اجملموع  ، كنقلو النوكمَُْ/ُاٜناكم الكبًن( حكاه اٞناكردم ُب ْ)
 .َٕػ( كقد تقدـ. راجع النص احملقق: صٓ)
 .ٖٔ( راجع النص احملقق صػٔ)
 .ّٔ( تقدـ ذكر٨نا، راجع النص احملقق صػٕ)
 : فيو كجهاف، أصحهما: ٩نوز دخوٟنا ُب الطواؼ اٞنسنوف أيضنا.  ّْٕ/ِ( ُب اجملموعٖ)
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. كقد تقػدـ (ُ)القرآف إال ُب الصبلة، فإهنا تقرأ الفآنة فكذا السورة ُب أظهر الوجهٌن
فيجػػوز ىنػػػا أكذل، كصػػححو الػػػدارمي،  (ِ)ُب اٜنػػائض أهنػػػا تقػػرأ القػػػرآف ٝنيفػػة النسػػػياف

 .(ْ()ّ)كالشاشي/
 

، فػػإف (ٓ)إذا طلقػػت فاٞنػػذىب اٞنشػػهور أهنػػا تعتػػد بثبلثػػة أشػػهر ابألىلػػةالثالــث: 
طابق الطبلؽ أكؿ الشهر فذاؾ، كإف كقع ُب أثنائو؛ فإف كاف ُب الباقي منو أكثر مػن 

، فػبل (ٕ)علػى الصػحيح (ٔ)النصف حسب، كإف كاف النصف كما دكنو دل ٪نسب قػرءن ا
اعتػػداد هبػػذه البقيػػة كتػػدخل ُب العػػدة عنػػد طلػػوع اٟنػػبلؿ. كفيهػػا كجػػو: أهنػػا تعتػػد مػػن 

بيػػافه أيٌب ُب كتػػاب  (ِ)مػػن  يػػرلي (ُ). كُب كيفيػػة اعتػػدادىا هبػػا  عنػػدي(ٗ()ٖ) اليػػأسي

                              
 .ّْٕ/ُ، هناية احملتاج:ِّٔ/ُذىب. انظر: فتح العزيز: ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنُ)
 ، من النص احملقق. ِٔ( تقدـ ذلك ُب صػِ)
 /ب(.َُِ(هناية ؿ: )ّ)
:  ّْٖ/ُِب اجملموع . قاؿ النوكمُِٕ/ُ، اٜنلية: َْٔ( انظر: أحكاـ اٞنتحًنة: ص/ْ)

حكاه اٝنراسانيوف "كأما قراءة القرآف فحراـ ُب غًن الصبلة إال على القوؿ الضعيف الذم 
عن القدصل أهنا حبلؿ للحائض، ىكذا قاؿ األصحاب، كاختار الدارمي ُب كتاب اٞنتحًنة 

 كالشاشي جواز القراءة ٟنا، كاٞنشهور التحرصل".
، فتح ِْٖ/ُ، شرح اٞنشكل: ّٔٔ/ُ، هناية اٞنطلب: ُٖٓ/ُُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)

 .َُّ/ٕتاج: ، هناية احملِْْ/ِ، اجملموع: ّّْ/ُالعزيز: 
كالقىرء: ُب اللغة: اسم للطهر كاٜنيض ٗنيعنا، اٛنمع: أقرؤ، كقيركء، كأقراء. كقيل: ٗنع  القيرء (ٔ)

يقىر أة: اليت يينتظر هبا انقضاء أقرائها. 
القيرء ّنعىن اٜنيض: أقراء. كّنعىن الطيهر: قيركء. كاٞن

كأقرىأىت: حاضت فهي ميقرًئ. كالقيرء عند الشافعية  كقػيرًٌئىت: حبست لذلك، قػىرىأت اٞنرأةي 
 . . ُٖ/ُاإلفصاح:  ، ّّْ/ٔ، الركضة: ُِِ/ِانظر: النظم اٞنستعذب:  الطهري

  مادة: قرء.
، فتح الوىاب: ْٗٔ/ِ، اإلقناع للشربيين: ّْٖ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: اجملموع: ٕ)

 . ّٖٔ/ّ، مغين احملتاج: ُِٕ/ِ
 .ّّّ/ُكاٞنثبت من فتح العزيز: ( ُب األصل: )اآلف(. ٖ)
. ّٖٔ/ّ، مغين احملتاج: ِْ/ْ، حاشييت قليويب كعمًنة: ّّّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٗ)
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. كفيهػا كجػو: أهنػا كػاليت انقطػع دمهػا لغػًن عػارض فتصػ  -إف شػاء هللا تعػاذل-الًعدة 
على اٛنديد، كإذل تسعة أشهر أك أربع سنٌن على القدصل، ٍب تعتد  (ّ)إذل سن اليائس

، كحكػػػػػاه الػػػػػدارمي عػػػػػن كثػػػػػًن مػػػػػن (ْ)، ىػػػػػذا اٞنشػػػػػهور ُب الطػػػػػرؽاابألشػػػػػهر احتياطنػػػػػ
 .(ٓ)األصحاب
: أهنا إذا طلقت دل يراجعها بعد مضي اثنٌن كثبلثٌن (ٔ)كى عن احملمودمكح

، كرد  ما تقد ـ على (ٕ)لؤلمرين اكساعتٌن، كال تتزكج إال بعد ثبلثة أشهر احتياطن  ايومن 
األصحاب كغل طهم فيو بكبلـ طويل ملخصو: إف قاؿ: ينبغي أف نبٌن عدة غًنىا 

قة اٜنامل ثبلثة أقراء، كل قرء طهر إال األكؿ، ، فعدة اٞنطل(ٖ)لنبين عليها  عدهتاي
فقد يكوف نقص طهر، كطبلقها ُب اٜنيض بدعة كُب الطهر سنة، إال أف يكوف 

                                                                            
 : حكاه البندنيجي.   ّٕ/ُُٓب كفاية النبيو:  قاؿ ابن الرفعة

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كأثبت لضبط الصياغة.ُ)
 ( ُب األصل: )ير(.ِ)
، من ( اليأسّ) ئيوسه منو  -ابب تىًعبى -: يىًئسى من الشيء يػىٍيأىسي ، كالش ٍيءي مىيػٍ ًئسه على -فهو ايى

، كمصدره اليأس، كىو: انقطاع الرجاء. كاآليسة ُب اٜنيض: اليت انقطع -فاعل كمفعوؿ
، الكليات: ّٖٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ِٗٓ/ٔانظر: لساف العرب:  رجاء حيضها.

 مادة: أيس.. ِِْ/ُ
 .ُّٗ/ُٖ، اجملموع مع تكملة السبكي: ِٔ/ُُ، البياف: َُِ/ّ( انظر: اٞنهذب: ْ)
، ُِٓ/ٔ، الوسيط: ّٖٓ/ُ، هناية اٞنطلب: َُِ/ّ، اٞنهذب: ِِٕ/ٓ( انظر: األـ: ٓ)

 .ّٕ/ُٓ، كفاية النبيو: ِْْ/ِ، اجملموع: ِّٗ/ٔ، التهذيب: ِّ/ُُالبياف: 
، اٞنركزم، أخذ العلم عن أيب دمحم بن ١نمود، أبو بكر احملمودم احملمودم: ىو العبلمة، دمحم( ٔ)

دمحم اٞنركزم اٞنعركؼ بعبداف، تلميذ اٞنزشل كالربيع، قاؿ اإًلسنوم: دل أقف لو على اتريا 
 كفاة، كلكن ذكره العبادم ُب طبقة اإلصطخرم، كأيب علي الثقفي.

، هتذيب األٚناء ّٕٔ/ ِ، طبقات الشافعية: ِِٓ/ ّ: طبقات الشافعية الك ل: انظر
 .ُٔٗ/ِكاللغات: 

 . ُّٕ/ُٖ، ّْٗ/ِ( انظر: اجملموع: ٕ)
 .ُّٔ/ُٖ( ُب األصل: )عدتو(. كاٞنثبت من تكملة اجملموع: ٖ)
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، قاؿ: إف (ُ)فيو كجهاف ،؟ اجامعها فيو فبدعتو أخف من اٜنيض، كىل ٪نسب قرءن 
كأتت بطهرين بعده، فإذا رأت  اطلقها ُب طهر دل ٩نامعها فيو حسبت بقيتو طهرن 

الدـ بعده خرجت من العدة كقيل: يشرتط مضي يـو كليلة، كقيل: إف دل تكن ٟنا 
 اعادة مستقيمة اشرتط كإال فبل، كإف طلقها ُب طهر جامعها فيو، فإف حسبناه قرءن 

فكما لو دل ٩نامع فيو كإال كجب ثبلثة أطهار بعده، كإف طلقها ُب اٜنيض كجب 
، كللناس خبلؼ (ِ)فيو كجهاف ،، كىل يقع الطبلؽ مع اللفظ أـ عقبو ؟ثبلثة أطهار

، كقاؿ كثًن من (ٓ)غاية ؟ (ْ)إذل  غًني (ّ)ُب ْنىىٌزًم اٛنسم ىل ىو إذل غاية  أكي
                              

االنتقاؿ، : ألف القرء اسم ا: ك٪نسب ذلك قرءن اأحد٨نا: يقع سنين  فيو كجهاف البن سريج:( ُ)
، كال ا: يكوف بدعين -كىو األصح -كالثاشل كيوجد االنتقاؿ من الطهر إذل اٜنيض بعده.

؛ ألنو ال يوجد عقيب الطبلؽ شيء من الطهر. انظر: اٜناكم الكبًن: ا٪نسب ذلك قرءن 
 .ِّ/َُ، ُنر اٞنذىب: ُِ/ٔ، التهذيب: ُِّ/َُ

 الوجهاف ٨نا: (ِ)
 يقع الطبلؽ مع اللفظ، ٣نن قاؿ بو الشيا أبو حامد، كالشيا أبو دمحم. الوجو األول:
إماـ ٣نن قاؿ بو:  أف الطبلؽ يقع عقيب اإليقاع ال معو، كىو األصح. الوجو الثاين:

 اٜنرمٌن، كالغزارل، كالشيا أبو حامد، كابن الصباغ، كالعمراشل.
 .ِٓٗ/ٖ، الركضة: ُُٕ/ُٓ، ُنر اٞنذىب: َّ/ٗانظر: البياف: 

 ُّ/ُٖ( ُب األصل : ) أكال إذل..(. كاٞنثبت من تكملة اجملموع: ّ)
 .ُّٔ/ُٖكاٞنثبت من تكملة اجملموع:  ،األصلمن  ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ْ)
عن  -ر٘نو هللا–يشًن اٞنؤلف إذل مسألة )ْنٌزم الطبلؽ(، كيتضح ذلك فيما يلي من نقلو  (ٓ)

 .ّْْ/ِاحملمودم، ككما أشار إذل ذلك النوكم ُب اجملموع 
كأنقل ُب توضيح معىن العبارة )كللناس خبلؼ ُب ْنٌزم اٛنسم إذل غاية؟ أك إذل غًن 

ٓنقيق كإبطاؿ قوؿ أىل الزيغ كالضبللة  قاعدة ُب-غاية؟(، نصنا من كتاب الرسالة الصفدية
: "كقد تنازع الناس ُب اٛنسم، ىل يقبل القسمة إذل غاية ١ندكدة ىي اٛنوىر الفرد، أك ّٖص/

يقبل القسمة إذل غًن غاية، أك يقبل القسمة إذل غًن غاية من غًن إثبات اٛنوىر الفرد، على 
فرد الذم ال يقبل القسمة ابطل بوجوه  ثبلثة أقوؿ، كالثالث ىو الصواب؛ فإف إثبات اٛنوىر ال

كثًنة، إذ ما من موجود إال كيتميز منو شيء عن شيء، كإثبات انقسامات ال تتناىى فيما ىو 
١نصور بٌن حاصرين ٣نتنع، االمتناع كجود ما يتناىى فيما يتناىى، كامتناع ا٥نصاره فيو، لكن 
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، كينبغي (ُ)كٜنظتاف اأصحابنا: أقل زمن ٬نكن انقضاء العدة فيو اثناف كثبلثوف يومن 
لقها ككاف جزء من أجزاء اللفظ أك شيء منو ، فإذا ط(ِ)أف تىبين العدةى على ما سبق

ُب اٜنيض ببل  (ْ)، كقع الطبلؽ/(ّ)على قوؿ من ال يقوؿ ابٜنزء ُب أكؿ اٜنيض
 ا، كتعتد ابألطهار بعده، كإف طابق الطبلؽ آخر الطهر اعتدت بو قرءن (ٓ)خبلؼ

، كحسبت من العدة كال ٓنسب على (ٔ)على قوؿ من أكقع الطبلؽ مع آخر لفظة

                                                                            
اؤه، فإذا تصاغرت استحالت إذل اٛنسم كاٞناء يقبل انقسامات متناىية إذل أف تتصاغر أجز 

جسم آخر، فبل يبقى ما ينقسم كال ينقسم إذل غًن غاية، بل يستحيل عند تصاغره قبل يقبل 
االنقساـ ابلفعل مع كونو ُب نفسو يتميز منو شيء عن شيء، كليس كل ما ٕنيز منو شيء عن 

ء مع فرط تصاغر شيء لـز أف يقبل االنقساـ ابلفعل، بل قد يضعف عن ذلك كال يقبل البقا
األجزاء، لكن يستحيل، إذ اٛنسم اٞنوجود ال بد لو من قدر ما كال بد لو من صفة ما، فإذا 
ضعفت قيدىره عن اتصافو بتلك الصفة انضم إذل غًنه، إما مع استحالة إف كاف ذلك من غًن 

ا فبل جنسو، كإما بدكف استحالة إف كاف من جنسو، كالقطرة الصغًنة من اٞناء إذا صغرت جدن 
ا  بد أف تستحيل ىواءن أك تراابن أك أف تنضم إذل ماء آخر، كإال فبل تبقى القطرة الصغًنة جدن

 كحدىا، ككذلك سائر األجزاء الصغًنة من سائر األجساـ.
، فكيف ُب األمور فإذا كاف ما ادعوه من الرتكيب اٜنٌسي ُب األجساـ اٞنشهودة ابطبلن 

كيف ّنا يدعونو من الرتكيب العقلٌي كقولو: لو كاف لو حقيقة الغائبة اليت ال تيعلم حقيقتها؟، ف
لغًنه، فإنو يقاؿ ٟنم: بل لو  لكاف الوجود صفة ٟنا، فكاف مركبنا، ككاف الوجود الواجب معلوالن 

 حقيقة ٔنصو ٬نتاز هبا عن كل ما سواه، بل كل موجود لو حقيقة ٔنصو، فاٝنالق أكذل بذلك".
 . ّْْ/ِ( انظر: اجملموع: ُ)
 ( على ما سبق ذكره ىنا، ُب سياؽ اٞننقوؿ عن احملمودم. ِ)
: إماـ اٜنرمٌن، كالغزارل، ف الطبلؽ يقع عقيب اإليقاع ال معو( ٣نن ينفي ذلك، بل قالوا إّ)

 كىو اٞنذىب. كالشيا أبو حامد، كابن الصباغ، كالعمراشل.
 .ِٓٗ/ٖ ، الركضة:ُٔٔ/ُٕ، اجملموع مع تكملة السبكي: ُٗ/َّانظر: البياف:  

 /أ(.ُُِ( هناية ؿ: )ْ)
 . ّْْ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
اٍلبيوشىٍنًجْي ( ٣نن يوقع الطبلؽ مع آخر لفظة: الشيا أبو دمحم اٛنويين، كنقل عن إٚناعيل ٔ)

 .ّٓ/ُٓ، كفاية النبيو: ِٓٗ/ٖانظر: الركضة:  أبنو قاؿ ٥نو ذلك. 
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اآلخر، كلو بقي بعد الطبلؽ شيء من آخر الطهر، فعلى مذىب من ال اٞنذىب 
ألنو ينقسم قسمٌن، فيقع الطبلؽ ُب األكؿ منهما كتعتد  ايقوؿ ابٛنزء تعتد بو قرءن 

ابلثاشل، ىذا إذا قلنا ابلطبلؽ عقب لفظو كابلعدة عقب الطبلؽ، كإف قلنا غًن ذلك 
فإف قلنا: الطبلؽ  اكاحدن  اقي جزءن فأكذل، كعلى مذىب من يقوؿ ابٛنزء إف كاف البا

؛ ألف الطبلؽ يقع ُب ىذا اٛنزء كال يقع بعده ارءن عقب لفظو كالعدة عقبو دل ٪نسب قي 
على ٗنيع ىذه  اقػيٍرءن اعتدت بو  (ُ)شيء من الطهر للعدة، كإف كاف بقي  جزءي

، اكثبلثٌن يومنا كجزءن  (ِ)اٞنذاىب. فقد تكوف العدة على بعض ىذه اٞنذاىب  اثنٌني
كىو أقل ما ٬نكن، كذلك أف يطابق آخر طبلقو آخر الطهر كقلنا: كقع الطبلؽ 

نػيوىبو آبخر اللفظ كطابقو آخر العدة أبكؿ العدة، إذنا يوماف كزايدة كأكثرىا ثبلث 
 

، كذلك أف يطلقها كقد بقي جزء من الطهر على قوؿ من قاؿ بو، اكيـو كليلة ٠نزءن 
بلؽ عقب لفظو كجعل أكؿ العدة عقب الطبلؽ، عند من أكقع الط قػيٍرءناكال ٪نسب 

 ارءن ، ٍب اثلثة يكوف قي ااثنين  ارءن ، ٍب اثنية يكوف قي ارءن ٍب ٬نضي بو حيض كطهر فيكوف قي 
كإف طلقها ُب طهر جامعها فيو  ، ٍب ٬نضي يـو كليلة على قوؿ من شرط ذلك.ااثلثن 

طهرنافأطوؿ العدة على أغلظ اٞنذاىب ثبلث نػيوىبو كيوـه كليلةه 
إال جزءنا، كذلك  (ّ)

أبف يكوف جامعها عاصينا ُب آخر اٜنيض، فإف طلقها فاتفق آخر لفظو ُب أكؿ جزء 
من الطهر كطابقو فنقوؿ: الطبلؽ آبخر لفظو، كىو أكؿ جزء من الطهر كفيو ٗناع 
كقلنا: ال تعتد بو، كذلك طهر إال جزءنا، ٍب ٕنضي نوبة فتعتد ابلطهر قرءنا ٍب نوبة 

. (ْ)ٍب اثلثة، ٍب يـو كليلة، ىذا أكثر ما ٬نكن أف تكوف عدة على أشد مذاىبنااثنية، 
ُب األقل  اٍلغىايػىتػىٌٍنً كال ٫نفى ّنا ذكرنه تفريع ابقي اٞنذاىب، كإ٧نا قصدن أقصى 

كاألكثر على أقصى اٞنذاىب. إذا تقرر ىذا رجعنا إذل اٞنتحًنة فنقوؿ: حكم عدهتا 

                              
 .ُّٖ/ُٖ( ُب األصل: )جزآف(. كالتصحيح من تكملة اٛنموع: ُ)
 . كىو الصحيح لغة.ُّٖ/ُٖ( ُب األصل: )اثناف(. كاٞنثبت من تكملة اجملموع: ِ)
 : )كطهره(. ّْٗ/ِ( ُب اجملموع ّ)
 . ُّٖ/ُٖ، َْْ/ِ( اجملموع: ْ)
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ٟنا طهر (ِ)ًنة ال تعلم شيئنا من أمرىا إال أنو مضى/كىذه اٞنتح (ُ)تتعلق ابلنوبة
كحيض. كتدخل ُب شكلها من شكت أهنا ىل ىي مبتدأة أك ذات عادة ؟، كأهنا 
إف كانت معتادة فبل تعرؼ عادهتا، كحكم ىذه حكم األكذل لبلحتياط ألهنا أشد 

الدـ اٞنتصل،  ٍب النوبة مأخوذة من الزماف الذم مضى بٌن ابتداء الدـ إذل رؤية .آنًنن 
كقد تعلم قدر نوبتها إذا جهلت قدر اٜنيض كالطهر منها، فإف شكت ُب قدرىا 
ا فقالت: أشك ُب نوبيت إال  علمنا على أكثر ما يبلغ شكها إليو، فإف ذكرت حدن
أشل أقطع أبهنا ال ْناكز شهرين أك سنةن جعلنا ذلك نوبتها، فإف أطلقت الشك من 

ف نوبتها من بلوغها تسع سنٌن إذل رؤية الدـ غًن حد فأضعف أحواٟنا أف تكو 
اٞنتصل فيكوف ٗنيع ذلك نوبة، فإف شكت ُب قدر ذلك جعلتو أكثر ما يبلغ 

إذل معرفة الزمن الذم بٌن أكؿ الدـ اٞنتصل كالطبلؽ، كىذاف  اشكها، كٓنتاج أيضن 
الوقتاف قد تعلمهما كقد ْنهلهما، كقد تعلم أحد٨نا كْنهل اآلخر، فإف شكت ىل 

اليت  اقابلت بٌن الزماف الذم اعت ن بو نوبتها كبٌن ثبلثٌن يومن  ،بتدأة أك معتادة ؟م
ىي نوبة اٞنبتدأة، فإف كاف ذلك الزماف أكثر جعلتو نوبتها على أهنا معتادة، كإف 

أكثر جعلتها نوبتها على أهنا مبتدأة، كإف كاف الزماف ثبلثٌن  (ّ) كانت الثبلثوفي
؛ ألنو (ْ)استول األمراف، كمن ىنا يظهر إغفاؿ من قاؿ: عدهتا ثبلثة أشهر ايومن 

                              
: اٍسم من اٞنناكبة، يػيقىاؿ: جىاءىت نوبىتو. كالفرصة يػيقىاؿ: أصبح ال نوبىة لو، أم: الٌنوبىة (ُ)

.) . كاٛنمع )نػيوىبه  فىاتػىٍتوي الفرصة. كيقاؿ: نىبى األمر نػىٍوابن كنػىٍوبىة: نزؿى
 . مادة: نوب.ْٕٕ/ُ، لساف العرب: ُٔٗ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 

: )كالن وبة: اسم جملموع زماشلى اٜنيض ُٖٗ: ص/ كُب التتمة كنوبة اٜنيض ىنا: دكره.
 كالطهر(. 

 /ب(.ُُِ( هناية ؿ: )ِ)
 . ُْْ/ِصل: )كإف كاف التلوين أكثر(. كاٞنثبت من اجملموع: ( ُب األّ)
أف من شكت ىل ىي مبتدأة أك معتادة؟؛ فإهنا تلحق  -كىو اٞنذىب-كالقوؿ الثاشل: ( ْ)

ابلناسية، فبل ٤نعل ٟنا حيضنا بيقٌن، كال طهرنا بيقٌن، بل ٩نب عليها أف أتخذ ابالحتياط 
ا. )ٍب جاء ىذا التفصيل اٞنوجود ُب  النص احملقق..(. أبدن
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٩نوز أف يعلم أف عدهتا أقل من ذلك أك ال يعلم قدر النوبة، إال أف الزماف الذم من 
رؤيتها دـ االبتداء إذل يـو االتصاؿ دكف ثبلثٌن، كعلمت أهنا معتادة، فإذا علمت 

من الزماف بٌن رؤية الدـ اٞنتصل كالطبلؽ ما ىو  أنو مضى (ُ)أثر النوبة عملنا  علىي
أغلظ ُب تطويل العدة على أغلط اٞنذاىب، كذلك أف يكوف آخر طبلقو قبل آخر 
الطهر َنزء على قوؿ من قاؿ بو، فيقع الطبلؽ ُب ذلك اٛنزء على مذىب من قاؿ: 

، كال كقت للقرء من الطهر بعده على مذىب من قاؿ: أكؿ (ِ)يقع عقب لفظو
، فيحتاج إذل ثبلثة أقراء ٫نرج من ثبلث نوب، كىي (ّ)دة عقب كقوع الطبلؽالع

النوب  (ٓ)استخراج النوبة، ٍب يـو كليلة  بعدي (ْ)ثبلثة أمثاًؿ الز مًن األك ًؿ اٞنعت   ُبي
، ٪نصل بثبلث نوبو كيوـو كليلةو. (ٕ)٪نتاج إذل اليـو كالليلة (ٔ)على مذىب من قاؿ:/

كليلةن  (ٖ)ياظر الزمافى الذم حكمت أبنو نوبتها فتيسًقط منو  يومن كمعرفة الطهر أف تن
ٍب بثبلث نوب ٍب يـو  ارءن ، كال تعتد بذلك قي اللحيض ٍب تعتد ابلباقي منو إال جزءن 

كليلة، كإ٧نا بنينا اٜنكم على أضعف اٞنذاىب؛ لتخرج عدهتا أطوؿ ما ٬نكن، كمن 

                                                                            
انظر: ُنر اٞنذىب:  كالقوالف ذكر٨نا القفاؿ، كحكا٨نا اٞناكردم، كالبغوم، كالركايشل.

، ِّْ/ٗ، فتح العزيز: َْٔ/ُ، التهذيب: ُٖٔ/ُُ، اٜناكم الكبًن: ِْٔ/ُُ
  .ّٕ/ُٓ، كفاية النبيو: ّْْ/ٔالركضة: 

 . لضبط السياؽ.ُْْ/ِ( اٞنثبت من اجملموع: ُ)
 بو الشيا أبو حامد، كالشيا أبو دمحم.٣نن قاؿ (  ِ)

 .ِٓٗ/ٖ، الركضة: ُُٕ/ُٓ، ُنر اٞنذىب: َّ/ٗانظر: البياف: 
 إماـ اٜنرمٌن، كالغزارل، كالشيا أبو حامد، كابن الصباغ، كالعمراشل. ٣نن قاؿ بو: ( ّ)

 انظر: اٞنصدر السابق.
 .ُْْ/ِ( ُب األصل: )من(. كاٞنثبت من اجملموع: ْ)
 .ُْْ/ِزايدة )على(. كاٞنثبت من اجملموع: ( ُب األصل: ٓ)
 /أ(. ُِِ( هناية ؿ: )ٔ)
: ركاه البويطي  ُُّ/ُٖ، اجملموع ُُٗ/ّ، كاٞنهذب ُٕٓ/ُُُب اٜناكم الكبًن  (ٕ)

 كحرملة.
 ( ُب األصل: )يوـه(، كالصحيح أنو منصوب؛ ألنو مفعوؿ بو.ٖ)
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. فقد تكوف عدهتا دكف ثبلثة (ُ)ٍليعى فػىٍليػىفٍ أحب أف يبين على كجوه قياس أصحابنا  
، كقد يزيد على اأشهر أبف ييعلىم أهنا معتادة كالزماف اٞنعت  بو نوبتها دكف ثبلثٌن يومن 

ذلك إذل أف يبلغ إذل حد ييعلىم أف سنها ال تبلغو ُب العادة كأف سن اٜنيض ال 
يسعو، فإف بلغ اٛنزء األكؿ فهي إف دل تعٍش إليو فتبلغ سن اليأس فيكوف ٟنا حكم 
اآليسة إذا انقطع دمها، كىذا حكمها إذا جهلت نوبتها فعلمت أقصى ما ٬نكن أف 

 ٣نيىاًثلاف بٌن الدـ كالطبلؽ، كإف دل تعلم لكن علمت أنو ٣نا تكوف نوبة، كجهلت الزم
، كإف علمت أنو ينقص عن نوبتها اعتدت بقدر نقصانو (ِ)لنوبتها فاٜنكم ما مضى

ٍب بنوبتٌن ٍب بيـو كليلة؛ ألف آخره طهر على ىذا التنزيل، كإف شكت ُب قدر  اقرءن 
 . (ّ)انتهى النقصاف جعلتو أكثر االحتماؿ؛ ألنو تطوؿ بو العدة،

 كلػػيس ذكػػر ىػػذا مػػن شػػرح ىػػذا االختصػػار كلكػػن اقتضػػى اٜنػػاؿ أف ال ييهمػػل.
 . (ْ)قاؿ النوكم: كاٞنذىب اٞنعتمد ما ذكره األصحاب

 

كىػػل  .ااٞنتحػػًنة أٍف تيصػػلي الصػػلوات اٝنمػػس ُب أكقاهتػػا أبػػدن ٩نػػب علػػى  الرابــع:
 فيو ثبلثة أكجو: ،ٟنا أٍف تتنقل ابلصبلة ؟

                              
 ، نثبات الـ األمر.)فػىٍليػىٍفعىٍل(: ُْْ/ِ( ُب األصل: )فيفعل(. كُب اجملموع ُ)
ر٘نو -( فاٜنكم حينئذ ما مضى فيمن شكًٌٍت ىل ىي مبتدأة أـ معتادة؟، ُب كبلـ الدارميِ)

 من النص احملقق.  ُّّ، صػ-هللا
 .-ر٘نو هللا-( انتهى كبلـ الدارميّ)

فقاؿ: "كحكى الدارمي عن كثًن من األصحاب أهنا  ُْْ/ُِب اجملموع  ذكره النوكم
تد بثبلثة أشهر كما حكيناه عن اٛنمهور، قاؿ: ح، رأيت للمحمودم من أصحابنا تع

ا كساعتٌن ُب كتاب اٜنيض أهنا إذا طلقها زكجها دل يراجعها بعد مضي اثنٌن كثبلثٌن يومن 
كال تتزكج إال بعد ثبلثة أشهر احتياطنا ألمرين، ٍب أنكر الدارمي على األصحاب قوٟنم: 

طهم ُب ذلك كابلغى ُب إبطاؿ قوٟنم كإيضاح الصواب عنده، كذكر تعتد بثبلثة أشهر كغىل  
فيو ٥نو كراسة مشتملة على نفائس كأن أشًن إذل مقصوده ٢نتصرنا. ٍب قاؿ: قاؿ الدارمي: 

  .ُّٕ/ُٖينبغي أف نبٌن عدة غًنىا لنبين عليها..إخل. كذكره السبكي ُب تكملة اجملموع 
كفيو ٗنل من النفائس كمع ىذا فالعمل على ما قالو ":  ُْْ/ُِب اجملموع ( قاؿ النوكمْ)

 ".اٛنمهور من االعتداد بثبلثة أشهرو إال أف يعلم من عادهتا ما يقتضي زايدةن أك نقصانن 
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 .(ُ)نعم أصحها:
 .(ِ)ال، كقراءة القرآف ك٘نل الصحف واثنيها:
. كْنػػػػرم األكجػػػػو ُب نوافػػػػل (ّ)أف ٟنػػػػا أف تصػػػػلي النوافػػػػل دكف غًنىػػػػا واثلثهــــا:

، كالسنن الراتبة. ، كالطواؼ، كطواؼ القدـك  الصـو
كعليهػػػػػػػا أف تغتسػػػػػػػل لكػػػػػػػل صػػػػػػػبلة، كالغسػػػػػػػل ُب حقهػػػػػػػا كالوضػػػػػػػوء ُب حػػػػػػػق 

 . (ْ)اٞنستحاضة، ك٩نب أف يكوف بعد دخوؿ كقتها
. (ٓ)كفيو كجو: أنو ٩نوز قبلو إذا اتصل بو كانطبق أكؿ الصبلة على أكؿ الوقت

                              
، أسىن اٞنطالب: ِٓٔ/ُ، الركضة: ِّٔ/ُ، فتح العزيز: ّٖٗ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)

: "كأما  ِْٖ/ُٜناكم الكبًن ُب ا . قاؿ اٞناكردمَُُِّ، فقو العبادات: َُِ/ُ
 السنن من الصلوات، استباحتها ألمرين:

أحد٨نا: أهنا تبعه للمفركضات ُب الفعل كالرتؾ، فلما كانت مأمورة بفعل اٞنفركضات صارت 
 مأمورة بفعل اٞنسنونت.

 ، كاألصل األمر ابلفعل". كالثاشل: أف تعارض الشك ٌن قد تقاببلن 
 .ُٓٔ/ُ( انظر: الركضة: ِ)
، حاشييت قليويب ََْ/ِ، اجملموع: ِّٔ/ُ، فتح العزيز: ّٖٔ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

 .َِّ/ُ، فقو العبادات: ُُٔ/ُكعمًنة: 
:"ابب ُب صبلة  ُِٗ/ُالفرؽ بٌن النوافل كغًنىا: قاؿ اٝنطيب الشربيين ُب مغين احملتاج 

لفرائض، ٚني بذلك؛ ألنو زائد على ما فرضو ، كىو لغةن الزايدة كاصطبلحنا: ما عدا االنفل
هللا تعاذل، كيرادؼ النفل السنة، كاٞنندكب، كاٞنستحب، كاٞنرغب فيو، كاٜنسن، ىذا ىو 

 اٞنشهور.
كقاؿ القاضي كغًنه: غًن الفرض ثبلثة: تطوع، كىو ما دل يرد فيو نقل ِنصوصو بل ينشئو 

، كمستحب: كىو ما فعلو أحيان أك أمر اإلنساف ابتداء، كسنة: كىي ما كاظب عليو ملسو هيلع هللا ىلص
بو كدل يفعلو، كدل يتعرضوا للبقية لعمومها للثبلثة مع أنو ال خبلؼ ُب اٞنعىن؛ فإف بعض 

 اٞنسنونت آكد من بعض قطعنا، كإ٧نا اٝنبلؼ ُب االسم".
 . ِّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 . ِّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
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. كُب كجػػػوب اٞنبػػػادرة إليهػػػا عقػػػب الغسػػػل (ُ)نظػػػًنه ُب اٞنستحاضػػػة اٞنٍطلىقػػػة كقػػػد مػػػر  
. فعلػػى ىػػذا إف أخػػرت (ِ): أنػػو ال ٩نػػب-عنػػد اإلمػػاـ كالغػػزارل- أصــحهما كجهػػاف:

بوجػػوب اٞنبػػػادرة إذل الصػػبلة علػػػى اٞنستحاضػػػات  (ّ)لزمهػػا كضػػػوء آخػػر علػػػى القػػػوؿ/
 .(ْ)عقب الوضوء

 

؛ (ٓ)علػػػػى ىػػػػذا القػػػػوؿ ٩نػػػػب عليهػػػػا أف تصػػػػـو ٗنيػػػػع شػػػػهر رمضػػػػافاخلــــامس: 
 الحتماؿ الطهارة، كما الذم ٩نزئها منو؟.

، (ٔ)اكتقضػي ٙنسػة عشػر يومنػ ا: ٩نزئهػا ٙنسػة عشػر يومنػ-هنع هللا يضر-قاؿ الشافعي 
 .(ٕ)كأخذ بو ٗناعة، أم إذا كاف الشهر كامبلن 

إف   ا، كتقضػػي سػػتة عشػػر يومنػػاكقػػاؿ األكثػػركف: ال ٩نزئهػػا إال أربعػػة عشػػر يومنػػ
 . كاختلف ىؤالء:(ٖ)كاف كامبلن 

ف فمنهم من غلط قاؿ ابألكؿ، كقاؿ: دل ٫نطر لو الط رىايى
اهنارن  (ٗ)

(ُ) . 
                              

 كما بعدىا، من النص احملقق.  ٗٗصػاٞنبتدأة غًن اٞنميزة، ( سبق نظًنه ُب ُ)
 .ِْْ/ُ( انظر: الوسيط: ِ)
 /ب(.ُِِ( هناية ؿ: )ّ)
 ( ُب ىذه اٞنسألة طريقاف:ْ)

أحد٨نا: أهنا على الوجهٌن ُب اٞنستحاضة غًن اٞنتحًنة إذا توضأت ىل عليها اٞنبادرة أـ ٟنا 
 اٞنبادرة فأخرت بطل غسلها ك كجب استئنافو.التأخًن؟ فإف قلنا: تلزمها 

 كالطريق الثاشل: القطع أبنو ال ْنب اٞنبادرة، كىو الذم صححو اإلماـ كغًنه. 
، ّْْ/ِ، اجملموع: ّْٕ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ُّّ/ُانظر: هناية اٞنطلب: 

 .َْٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُٕ/ُأسىن اٞنطالب: 
 ابالحتياط كاألخذ أبسوأ االحتماالت.( أم: على القوؿ: أهنا تؤمر ٓ)
 .ِْْ/ُ، الوسيط: ٖٓ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
 .ْْٕ/ِ، اجملموع: ِّٕ/ُ، فتح العزيز: َْٔ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٕ)
، ّٖ/ُ، اٞنهذب: ََٓ، أحكاـ اٞنتحًنة /ص: ِِٖ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض/ص: ٖ)

 .ِّٕ/ُ، فتح العزيزْٕٓ/ُالتعليقة: 
ف( الط  ٗ)  : من الطركء، كأيٌب ُب اللغة ّنعىن اجمليء كالوركد كاإلمثاؿ.رىايى
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 .(ِ)كينقطع ليبلن  منهم من ٘نلو على ما إذا حفظت أف دمها كاف يبتدئ ليبلن 
 .(ّ)؛ ألف الطرايف ُب النهار مفسد بعد االنعقاد كاألصل عدموكمنهم من أثبتو قوالن 

ال ٫نتلػػف كىػػو  -علػػى قيػػاس الػػنص-كإف كػػاف رمضػػاف نقصنػػا فاحملسػػوب منػػو 
 ٙنسة عشر يومنا كتقضي أربعة عشر يومنا.

سب ٟنا ثبلثة  كعلى قوؿ األكثرين اٞنقضي ال ٫نتلف كىو ستة عشر يومنا، ك٪ني
اؿ ُب اٞنهذب تفريعنا على ىذا القوؿ: ٪نسب ٟنػا أربعػة عشػر يومنػا كتقضػي عشر. كق

. كاتبعػػػو العمػػػراشل ك٘نلػػػو النػػػوكم علػػػى مػػػا إذا كػػػاف الشػػػهر (ْ)ٙنسػػػة عشػػػر كغلػػػط فيػػػو
 .(ٓ)اتمًّا

 

دل ٔنػػػرج عػػػن  إذا كػػػاف علػػػى اٞنتحػػػًنة صػػػـو يػػػـو قضػػػاء أك عػػػن نػػػذرالســـادس: 
 . (ٕ)بصـو يـو كال يومٌن على اٞنذىب (ٔ)عهدتو

                                                                            
 . مادة: طرأ.َُّ/ُ، القاموس احمليط: ُّٓ/ٖانظر: لساف العرب: 

، ِٖٔ/ُ،  كابن الصبلح ُب شرح اٞنشكلّْٕ/ُ( ذكر إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب ُ)
: ذكره الشيا أبو دمحم ُب كتابو )احمليط( عن شيخو القفاؿ  ّْْ/ِكالنوكم ُب اجملموع
 عن شيخو أيب زيد. 

 .ْْٕ/ِ، اجملموع: ّْٕ/ُ، البياف: ّْٕ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
كقد ذكر ىذا قـو من األصحاب كصاحب ":  ِّٕ/ُالعزيز فتحُب  قاؿ الرافعي( ّ)

 )اإلفصاح( كالشيا أيب حامد؛ كألجلو أثبت اإلماـ ُب اٞنسألة طريقتٌن:
، ك٘نل كبلـ الشافعي على ما اإحدا٨نا: القطع ّنا قالو أبو زيد: ال ٩نزئها إال أربعة عشر يومن 
 ."خبلؼ ُب اٞنسألةإذا أخ ت أف دمها كاف ينقطع ابلليل. كالثانية: حكاية 

 . َُٖ/ِ، كفاية النبيو: ّْٕ/ُانظر: هناية اٞنطلب: كاألصح الطريقة األكذل. ك 
 .ّٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ْ)
 .ِٖ/َِ، اٟنداية: َْٓ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
 العيهدة، عهدة الشيء: الذمة، كاٞنيثاؽ، كالعهد الذم ييعاىد عليو.( ٔ)

 . مادة: عهد.ُِّ/ّ، لساف العرب: ُٖٔٓ/ِاٞنعاصرة: انظر: معجم اللغة العربية 
، النجم الوىاج: ِٕٔ/ُ، الركضة: َّّ/ُ، فتح العزيز: ّْْ/ُ( انظر: الوسيط: ٕ)

 .َُُ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُُٕ/ُ، مغين احملتاج: َٖٓ/ُ
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. كىو موافق (ُ)كقيل: فيو قوؿ: أنو يكفيها صـو يومٌن بينهما أربعة عشر يومنا
. كقد تقدـ أف بعضػهم اللقوؿ أبهنا يصح ٟنا من صـو شهر رمضاف ٙنسة عشر يومن 

 .(ِ)كينقطع ليبلن  ٘نلو على ما إذا كانت تعلم أف اٜنيض يبدأ ليبلن 
ٔنرج عن عهدتو أبف تصـو كلو صامت يومٌن بينهما ٙنسة عشر دل ت أ. كإ٧نا 

آخػػر،  امػػ، شػػاءت كتفطػػر يومنػػ (ْ)ا، تصػػـو يومنػػ(ّ)اثبلثػػة أايـ ُب أقػػل مػػن ثبلثػػٌن يومنػػ
ٍب تصػػـو اليػػـو الثػػاشل قبػػل انقضػػاء اٝنػػامس عشػػر ٍب تفطػػر السػػادس عشػػر، ٍب تصػػـو 
اليـو الثالث إذل آخر التاسع كالعشرين من اليـو األكؿ؛ بشرط أف يكوف اٞنتخلل بٌن 

عشػػر كاليػػـو الػػذم تصػػومو بعػػده مثػػل مػػا بػػٌن صػػومها األكؿ كالثػػاشل أك أقػػل  اٝنػػامس
 منو.

فلو كاف أكثر منو كما لو صامت اليـو األكؿ كالثالث كالثامن عشر دل يكف. 
ٍب تصػػـو  (ٓ)،/ا، فتصػػـو األكؿ كتفطػػر يومنػػاأقػػل مػػا ٬نكػػن ذلػػك فيػػو تسػػعة عشػػر يومنػػ

، كتصػـو السػابع عشػر. كلػو صػامت ابعده إذل آخر اٝنامس عشػر ٍب تفطػر يومنػ ايومن 
اليـو األكؿ كالرابػع كالثػامن عشػر صػح. ككػذا لػو صػامت السػابع عشػر. كلػو صػامت 
األكؿ كاٝنػػامس فلتصػػم التاسػػع عشػػر أك الثػػامن عشػػر أك التاسػػع عشػػر. كلػػو صػػامت 

. فلهػػا أف ٔنيىلًٌػػلى بػػٌن ااألكؿ كاٝنػػامس عشػػر فقػػد ٔنلػػل بػػٌن الصػػومٌن ثبلثػػة عشػػر يومنػػ
 .(ٔ)اكالصـو الثالث يومن  اٝنامس عشر

 :اإذا كاف عليها صـو يومٌن فما فوقهما إذل أربعة عشر يومن 

                              
 .ّّٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِْٔ/ُ، التهذيب: ٕٓٓ/ُ( انظر: التعليقة: ُ)
 .ُّٖ( راجع النص احملقق صػِ)
 .ِٕٔ/ُ، الركضة: َّّ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ّ)
(. كالصحيح )يومن ْ)  ( ألنو مفعوؿ بو منصوب.ا( ُب األصل: )يـو
 /أ(.ُِّ( هناية ؿ: )ٓ)
، البياف: ِْٔ/ُ، التهذيب: ُْٕ/ُ، اٜناكم الكبًن: ّٕٗ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

، النجم ُْٓ/ِ، اجملموع: َّّ/ُ، فتح العزيز: ّْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٕٓ/ُ
 .َٖٓ/ُالوىاج: 
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فتضعف ما عليها كتزيده يومٌن، ٍب تصـو نصف اجملموع مػ، شػاءت، كتصػـو 
 .(ُ)النصف اآلخر من أكؿ السادس عشر من اليـو األكؿ، فتخرج عن العهدة

ومٌن تصػػػًن سػػػتة، فتصػػػـو فػػػإذا ضػػػٌعفت اليػػػومٌن صػػػار أربعػػػة ٍب تضػػػيف إليهػػػا يػػػ
ثبلثػػة متواليػػة مػػ، شػػاءت، كثبلثػػة متواليػػة مػػن أكؿ السػػادس عشػػر مػػن اليػػـو األكؿ، 
فتقػػع ثبلثػػة ُب نصػػف الشػػهر األكؿ مػػن أكلػػو، كثبلثػػة ُب أكؿ النصػػف الثػػاشل، كذلػػك 

 ، ثبلثة أكٟنا كثبلثة آخرىا.استة أايـ من ٖنانية عشر يومن 
تضػػػعفها تصػػػًن سػػػتة كتزيػػػد يػػػومٌن تصػػػًن ككػػػذلك إذا كانػػػت تقضػػػي ثبلثػػػة أايـ 

،  اٖنانيػػة فتصػػـو أربعػػة متواليػػة، كأربعػػة عقػػب انقضػػاء ٙنسػػة عشػػر يومنػػ مػػن أكؿ الصػػـو
 .اكال تقضيها من سبعة عشر يومن 

ككػػذا إذا كانػػت تقضػػيها دفعػػة تضػػعفها كتزيػػد عليهػػا يػػومٌن تصػػًن عشػػرة تصػػـو 
 قضيها ُب عشرين.ٙنسة كالءن م، شاءت، كٙنسة كالءن أكٟنا السادس عشر فت

ككػػذا إف كػػاف عليهػػا ٙنسػػة تضػػعفها كتزيػػد عليهػػا يػػومٌن تصػػًن اثػػين عشػػر مػػن 
، سػػتة أكٟنػػا كالءن، كسػػتة آخرىػػا أكٟنػػا السػػادس عشػػر، ىكػػذا إذل اأحػػد كعشػػرين يومنػػ

كمػا   اآخر الرابع عشر تبلغ ثبلثٌن فتصـو الشهر كلو فتصبح ٟنا منػو أربعػة عشػر يومنػ
 تقضي ُب الشهر لكن منها. ُب شهر رمضاف. كال ٬نكن أف

فيصػػبح ٟنػػا منػػو أربعػػة  كػػامبلن   اكصػػامت شػػهرن  اكإف كػػاف الصػػـو ٙنسػػة عشػػر يومنػػ
 .(ِ)كما مر    ا، كأتٌب ابليـو الباقي تصـو ثبلثة أايـ من سبعة عشر يومن اعشر يومن 

كىذه الطريقة تطرد ُب صـو اليـو الواحد، فتضعفو تصًن يػومٌن، كتزيػد عليهمػا 
 ، يوماف أكٟنا، كيوماف آخرىا.اعة، تصومها ُب سبعة عشر يومن يومٌن تصًن أرب

لكن قضاء اليـو الواحد ييستأنف بطريقة أخػرل كىػي، أنػو ٬نكػن قضػاؤه بصػـو 
 (ْ)، فأفرد ابلذكر./(ّ)ثبلثة أايـ كما تقدـ

                              
 : "ىذه الطريقة أخف".  ْٓٓ/ِ، كالنوكم ُب اجملموعِّّ/ُ( قاؿ الرافعي ُب فتح العزيزُ)
 ( لقد سبق بياف ذلك آنفنا ُب السياؽ من النص احملقق. ِ)
 ( مر  بيانو آنفنا ُب السياؽ من النص احملقق. ّ)
 /ب(.ُِّ( هناية ؿ: )ْ)
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كُب قضاء اليـو الواحد فما فوقو طريقة أخرل، كىي: أف تصـو مػا عليهػا كالءن 
بٌن ىذا الصـو كبٌن السابع عشر من صػومها، كتعيػد صػـو مػا م، شاءت ٍب تصـو 

، سواء كاف اليوماف اللػذاف صػامتهما اعليها من السابع عشر فتخرج عن عهدتو يقينن 
بٌن الصومٌن ٠نتمعٌن أك مفرقٌن، متصلٌن ابلصـو األكؿ أك ابلثػاشل، أك أحػد٨نا هبػذا 

 كاآلخر هبذا.
مها كالءن ٍب تصػـو يػػومٌن مػػا بينهمػػا كمػا إذا كػػاف عليهػػا صػـو ثبلثػػة أايـ فتصػػو 

 كبٌن السابع عشر من ابتداء صومها ٍب تصـو ثبلثة أكٟنا السابع عشر.
كمقػػػدار الصػػػػـو ُب الطػػػريقتٌن كاحػػػػد. فحصػػػل ُب قضػػػػاء اليػػػـو الواحػػػػد ثػػػػبلث 

 .(ِ)، كُب قضاء ما فوقو طريقتاف(ُ)طرؽ
ة اثلثػػػػة، كذكػػػػر الػػػػدارمي ُب قضػػػػاء اليػػػػومٌن فمػػػػا فوقهمػػػػا إذل سػػػػبعة أايـ طريقػػػػ

استدرؾ فيها على اٞنتقدمٌن، كقاؿ: ٔنرج عن العهدة ُب ذلك أبف تضعف ما عليهػا 
ٍب تصػـو الواجػب مػع اليػـو اٞنػراد ُب أكؿ أفػراد النصػف األكؿ  اكاحػدن  اكتزيد عليو يومنػ

ُب أكؿ ُب أفػػراد النصػػف الثػػاشل  امػػن الشػػهر الػػذم تبتػػدئ بػػو ٍب تصػػـو الواجػػب أيضنػػ
كاثلثػو  كخػػامس  اضػػاء يػومٌن، تصػـو ٙنسػػة أايـ، فتصػـو يومنػػمنػو، فػإذا كػػاف عليهػا ق

بينهػا أيهػا شػاءت مػا عػدا الرابػع  اكسابع عشػره كاتسػع عشػره، كتصػـو يومنػ (ّ)عشرهي
 اليت بينها كٔنرج عما عليها بيقٌن. االسادس عشر من األحد عشر يومن  (ْ) كي

تصػًن سػبعة،  اكاحػدن  اككذا إذا كاف عليها قضاء ثبلثة أايـ، تضعفها كتزيػد يومنػ
آخػر مػن  اتصـو ثبلثة ُب النصف األكؿ من أكؿ أفراده األكؿ كالثالث كاٝنامس كيومن 

بقية ىذا النصف، كثبلثة من أكؿ أفراد النصف الثاشل السابع عشر كالتاسع كاٜنادم 

                              
، الركضة: ّٕٓ/ُ، البياف: ُّْ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن: د تقدـ ذكرىا آنفنا. ( كقُ)

ُ/َِٕ. 
، اجملموع: ّٕٓ/ُ، البياف: ُّْ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن: ( كقد تقدـ ذكرىا آنفنا. ِ)

ِ/ْْٖ. 
 . ُِّ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن مثبت من حاشييتى قليويب كعمًنة: ّ)
 األصل، كيقتضيو السياؽ. ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من ْ)
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 كالعشرين.
تصػػػًن تسػػػعة، تصػػػـو منهػػػا ٙنسػػػة ُب  اككػػػذا األربعػػػة تضػػػعفها كتزيػػػد عليهػػػا يومنػػػ

كؿ أربعػػػة ُب أكؿ أفػػػػراده ككاحػػػد بعػػػػدىا، كأربعػػػة ُب أفػػػػراد النصػػػف الثػػػػاشل النصػػػف األ
 السابع عشرة كالتاسع عشر كاٜنادم كالعشرين كالثالث كالعشرين.

؛ سػػتة ُب أفػػراد النصػػف األكؿ، األكؿ اككػػذا ُب اٝنمسػػة تصػػـو أحػػد عشػػر يومنػػ
بعدىا، كتصـو السػابع عشػر كالتاسػع عشػر  اكالثالث كاٝنامس كالسابع كالتاسع كيومن 

 كالعشرين. (ُ)كاٜنادم كالعشرين كالثالث كالعشرين كاٝنامس/
تضػيف إذل ىػذا اٞنػذكور صػـو  اككذا ُب صـو ستة أايـ، تصـو ثبلثة عشر يومنػ

 اٜنادم عشر كالسابع عشر.
، ك تضػيف (ِ)كمػا تقػدـ  اكلو كاف عليها سبعة أايـ، صامت ٙنسػة عشػر يومنػ

 .(ّ)ذلك صـو الثالث عشر، كيكوف اليـو بعده، كتصـو الثالث كالعشرينإذل 
فػػػػإذا زاد الواجػػػػبي علػػػػى سػػػػبعة أايـ كأرادت أف تقضػػػػيو ُب دكر كاحػػػػد تعينػػػػت 

كىػي التضػعيف كزايدة يػومٌن، كإٍف أرادت تقليػل الصػـو تقضػي  الطريقة اٞنػذكورة أكالن 
اٞننواؿ. ىذا كلػو ُب الصػـو  ىذه السبعة ُب دكر كما زاد عليها ُب دكر آخر على ىذا

 الذم ال تتابع فيو.
 فأما الصـو 

ي
 ابنػذر أك غػًنه؛ فػإٍف كػاف قػدر مػا يقػع ُب شػهر صػامتو متوالينػ تػىتىاًبعي اٞن

 قبل السابع عشر من أكؿ صومها، ٍب مرة اثلثة من السابع عشر.
كما إذا كاف عليها صـو يومٌن متتابعٌن، تصـو ما بٌن ىذين اليومٌن كالسػابع 

 شر، ٍب تصـو السابع عشر كالثامن عشر.ع
ككػػػذا لػػػو كػػػاف عليهػػػا صػػػـو ثبلثػػػة متواليػػػة، ٍب صػػػامت ثبلثػػػة أخػػػرل بينهػػػا كبػػػٌن 

 السابع عشر، كثبلثة أخرل متوالية أكٟنا السابع عشر.
كلػػو كػػاف عليهػػا صػػـو شػػهرين متتػػابعٌن ُب كفػػارة قتػػلو أك غًنىػػا، صػػامت مائػػة 

                              
 /أ(.ُِْ( هناية ؿ: )ُ)
 ( أم تصومها على ما تقدـ بيانو آنفنا. ِ)
 .ِْٔ/ِ، كما بعدىا. كانظر النقل منو ُب اجملموع: ٖٗ( انظر: أحكاـ اٞنتحًنة: ص/ّ)
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ألربعػػة أايـ،  ا، كعشػػرين يومنػػاسػػتة كٙنسػػٌن يومنػػمتواليػػة، مائػػة كعشػػرين ل اكأربعػػٌن يومنػػ
 كٔنلل اٜنيض بينها ال يقطع الت تابع.

، فهػػػػل ٩نزئهػػػػا أـ (ُ)إذا أدت اٞنتحػػػػًنة الصػػػػلوات اٝنمػػػػس ُب أكقاهتػػػػا كمػػػػا مػػػػر  
 فيو طريقاف: ،يلزمها القضاء ؟
 : فيو كجهاف:أحدمها

آخػػر الوقػػػت، : نعػػػم، ٛنػػواز االنقطػػاع ُب أثنػػػاء الصػػبلة أك بعػػػدىا ُب أصــحهما
 .(ِ)كأف ينقطع آخر كقت الثانية اليت ْنمع بينها كبٌن ما قبلها فيلزمها

. كعلػػػى ىػػػذا تصػػػلي الصػػػلوات اٝنمػػػس مػػػرتٌن، مػػػرة أكؿ (ّ): القطػػػع بػػػووالثـــاين
الوقػػت، كمػػرة بعػػده. فػػإذا دخػػل كقػػت الصػػبح تغتسػػل ُب أكلػػو كتصػػليها، فػػإذا طلعػػت 

 الشمس اغتسلت مرة اثنية كقضتها.
ٞنبادرة إذل القضاء عقب الوقت، بل ٟنا التأخًن ما دل تنقًض ٙنسػة كال تشرتط ا

 من أكؿ كقت الصبح. اعشر يومن 
قاؿ اإلماـ: كال يشرتط أتخًن ٗنيع الصبلة اٞنرة الثانية عن الوقت، بػل لػو كقػع 

تكبػػػًنة علػػػى قولنػػػا: تلػػػػـز  (ْ)بعضػػػها ُب آخػػػر الوقػػػت جػػػاز بشػػػرط أف يكػػػوف  دكفي
ركعػػػة، علػػػى قولنػػػا: ال تلػػػـز إال ندراؾ ركعػػػة؛ ألنػػػو إف  (ٓ)الصػػػبلة ندراكهػػػا، أك دكف/

                              
 فما بعدىا من النص احملقق.  ِٕ( أم على ما سبق بيانو ُب صػُ)
: "إذا أدت كظائف  ْْٔ/ُُب الوسيط  القضاء. قاؿ الغزارل( كالوجو الثاشل: ال يلزمها ِ)

سكت عن قضاء الصبلة  -ر٘نو هللا-الصلوات ُب كقتها دل يلزمها القضاء، إذ الشافعي
، مع أف القياس التسوية، كلكن لعلو رأل اٜنرج شديدن  ُب قضاء  اكصرح بقضاء الصـو

 الصلوات". 
، اجملموع: ِّٖ/ُ، فتح العزيز: ّٓٔ/ُ كاٞنعتمد كجوب القضاء. انظر: هناية اٞنطلب:

 .ِٓٓ/ُ، حاشية اٛنمل: ُُُ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٖٔ/ِ، كفاية النبيو: ْْْ/ِ
 .ِٓٔ/ُ( أم: القطع بوجوب القضاء. انظر: الركضة: ّ)
 .ِٔٔ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كأثبتى من الركضة: ْ)
 /ب(.ُِْ( هناية ؿ: )ٓ)
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فػػرض االنقطػػاع قبػػل الثانيػػة فقػػد اغتسػػلت كصػػلت، كإف فػػرض ُب أثنائهػػا فػػبل شػػيء 
 عليها.

كاعػػرتض الرافعػػي عليػػو أبف قػػاؿ: اٞنػػرة الثانيػػة يتقػػدمها الغسػػل فػػإذا كقػػع بعضػػها 
و، كيكػػوف البػػاقي مػػن االنقطػػاع ُب أثنائػػ (ُ)ُب الوقػػت كالغسػػل سػػابق جػػاز أف  يقػػعي

كقػػػت الصػػػبلة مػػػن حينئػػػذ قػػػدر ركعػػػة أك تكبػػػًنة، فيجػػػب أف ننظػػػر إذل زمػػػاف الغسػػػل 
سػػػول اٛنػػػزء األكؿ منػػػو، كإذل اٛنػػػزء الواقػػػع مػػػن الصػػػبلة ُب الوقػػػت، فيقػػػاؿ: إف كػػػاف 
ذلك دكف مػا يلػـز بػو الصػبلة جػاز كإال فػبل، كال نقصػر النظػر علػى جػزء الصػبلة، ٍب 

، (ِ)أف يكوف ذلػك دكف تكبػًنة، كيبعػد أف يكػوف دكف الركعػة من اٞنعلـو أنو ال ٬نكن
 انتهى.

كإذا دخػػل كقػػت الظهػػر تغتسػػل كتصػػلي الظهػػر أكؿ الوقػػت، كإذا دخػػل كقػػت 
العصػػر تغتسػػل كتصػػليها أكؿ الوقػػت، كتقضػػي الظهػػر كالعصػػر بعػػد غػػركب الشػػمس، 

من  اكال يكفيها قضاء الظهر كقت العصر. كتبلحق ذلك ما دل يبلغ ٙنسة عشر يومن 
 أكؿ كقت الظهر.

فإذا غربػت الشػمس اغتسػلت كصػلت أكؿ الوقػت، ٍب تتوضػأ كتقضػي الظهػر، 
ٍب تتوضأ للعصر، ككفاىا االغتساؿ للمغرب ٟنا. ٍب إذا غاب الشفق تغتسػل كتصػلي 

 ألكؿ كقتها كال تقضي ُب كقتها اٞنغرب كما ُب الظهر.
غػرب، ٍب تتوضػػأ فػإذا طلػػع الفجػر تغتسػػل كتصػلي الفجػػر، ٍب تتوضػأ كتقضػػي اٞن

كتقضي العشاء. فإذا طلعت الشمس اغتسلت كقضػت الصػبح. فتكػوف أدت ٙنػس 
كٔنػػػرج عمػػػا عليهػػػا  (ّ)صػػػلوات يػػػـو كليلػػػة مػػػرتٌن بسػػػت اغتسػػػاالت كأربػػػع كضػػػوءات

 .(ْ)، كما تقدـابنقص. ٍب القضاء يتمادل ما دل يبلغ ٙنسة عشر يومن 
لقضػػػاء علػػػى األداء كلػػػو كانػػػت ٞنػػػا غربػػػت الشػػػمس كدل يطلػػػع الفجػػػر قىػػػد مىت ا

                              
 .ِّٗ/ُع(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ( ُب األصل: )يقطُ)
 .ِّٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
  ( لعل األصح لغةن أف يقاؿ: بستة اغتساالت كأربعة كضوءات.. ىكذا.ّ)
 .ِّٗ/ُانظر: فتح العزيز: ك  ( ىذا إف أخرت الظهر كالعصر عن أداء اٞنغرب.ْ)
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فعليهػػػػا أف تغتسػػػػل كتصػػػػلي الظهػػػػر، كتتوضػػػػأ كتصػػػػلي العصػػػػر، كتغتسػػػػل للمغػػػػرب ٍب 
 ، كيكفيها غسل كاحد ٟنما.(ُ)ـتقضيها مع العشاء بعد الفجر كما تقد  

ككػػػذا اٜنكػػػػم ُب قضػػػػاء اٞنغػػػػرب كالعشػػػػاء بعػػػػد الفجػػػػر، فحينئػػػػذ تكػػػػوف مصػػػػلية 
 .(ِ)الصلوات اٝنمس مرتٌن بثمانية أغساؿ ككضوءين
، كاتبعػػػو اإلمػػػاـ كقػػػاؿ: ال يكفيهػػػا (ّ)قػػػاؿ بعضػػػهم: كٔنػػػرج عػػػن العهػػػدة بػػػذلك

. ككجهػو، قػاؿ الرافعػي: كمػع ذلػك (ٓ)ُب اٞنغرب كالصبح، كيكفيها ُب غًن٨نا (ْ)ذلك
حػػػػ،  اعلػػػػى أداء الصػػػػلوات ُب أكائػػػػل أكقاهتػػػػا، كدل تقػػػػض شػػػػيئن (ٔ)كلػػػػو فلػػػػو اقتصػػػػرت/

إال  اا لكػل ٙنسػة عشػر يومنػأك مضى شهر، فػبل ٩نػب عليهػ امضت ٙنسة عشر يومن 
قضاء صلوات يـو كليلة، كمن نسي صػبلة أك صػبلتٌن مػن ٙنػس كلػو كانػت تصػلي 
ُب أكسػػػاط األكقػػػات فيلزمهػػػا أف تقضػػػي للخمسػػػة عشػػػر صػػػلوات يػػػومٌن كليلتػػػٌن ٞنػػػن 

 ، انتهى.(ٖ)صبلاتف متماثبلف من صلوات يومٌن كليلتٌن كدل يعرؼ عينهما (ٕ)فاتٍتو
ة كاحدة فأرادت أف تقضيها أك تؤديها عن نذر، أما إذا كاف عليها صبل

، (ٗ)ُب صـو اليـو فسبيلها من اٝنركج عن عهدهتا أف تؤديها ثبلث مرات كما مر  

                              
 ( كقد مر  آنفنا ُب السياؽ من النص احملقق. ُ)
: "كىذا اٜنكم إذا قضت اٞنغرب، كالعشاء، قبل أداء  ِٔٔ/ُُب الركضة النوكم( كقاؿ ِ)

 الصبح بعد طلوع الفجر". 
كقد أفهم كبلـ القاضي اٜنسٌن: أنو يتعٌن عليها فعل الطريق : " ُٖٗ/ِ( ُب كفاية النبيوّ)

  الثاشل؛ ألف بو ٔنرج عن العهدة يقيننا بغًن زايدة".
 ( أم: غسل كاحد.ْ)
 .ِٔٔ/ُ، الركضة: ِّٗ/ُ، فتح العزيز: ّٖٔ/ُهناية اٞنطلب:  ( انظر:ٓ)
 /أ(.ُِٓ( هناية ؿ: )ٔ)
: ذىب عنو، كىو ُب األصل: فوات كقت الفعل، كمنو كفػىوىااتن  ( فاتٍت، من: فىاتىوي األمر فػىٍواتن ٕ)

 فاتت الصبلة، إذا خرج كقتها كدل تيفعل فيو.
 . مادة: فوت.ّّ/ٓ، اتج العركس: ِْٕ/ِانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

 .َّّ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٖ)
 فما بعدىا من النص احملقق.  ُّٗ( تقدـ ذلك ُب صػٗ)
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يسع الغسل كتلك الصبلة فتغتسل  فتغتسل م، شاءت كتصليها، ٍب ٕنيهل زمانن 
من الصبلة األكذل ُب أم كقت شاءت  اكتصليها مرة أخرل قبل ٕناـ ٙنسة عشر يومن 

هل من أكؿ السادس عشر قدر ما يسع الغسل كالصبلة ٍب تغتسل منها، ٍب ٕني 
 كتصليها قبل ٕناـ شهر من اٞندة األكذل.

ر الصػػػبلة الثالثػػػة مػػػن أكؿ السػػػادس عشػػػر أكثػػػر مػػػن الزمػػػاف  بشػػػرط أف ال تػػػؤخًٌ
كانػت صػلت الثانيػة ُب اليػـو   أكؿ الصػبلة األكذل كآخػر الثانيػة، فلػو (ُ)اٞنتخلل  بٌني

ـ ُب الرابع تصلي الثالثة ُب السابع عشر. ك٩نػوز أف يكػوف بينهمػا أقػل منهػا كمػا تقػد  
. فتخػػػرج مػػػن ىػػػذه صػػػبلة (ِ)الصػػػـو ُب اإلمهػػػاؿ بػػػٌن الصػػػـو األكؿ كالثػػػاشل كالثالػػػث

 .اصحيحة قطعن 
كٜنظتػاف، ٬نكػػن  اكأقػل زمػاف يتصػور فيػو سػقوط فرضػها عنهػا ٙنسػة عشػر يومنػ

  كل منها الغسل كالصبلة.ُب
كأمػػػػا إف كانػػػػت الصػػػػبلة الػػػػيت عليهػػػػا قضػػػػاء أك نػػػػذر أكثػػػػر مػػػػن كاحػػػػدة، فلهػػػػا 

 للخركج عن عهدهتا طريقاف:
: أٍف تفعػػػل كفعلهػػػا ُب الصػػػبلة الواحػػػدة، فتصػػػليها علػػػى الػػػوالء ثػػػبلث أحـــدمها

، كتتوضػأ لكػل كاحػدة بعػدىا. فػإذا أتػت هبػا اٞنػرة (ّ)مرات، تغتسل ُب كل مػرة لػؤلكذل
األكذل أمهلت سػاعة تسػع الغسػل كتلػك الصػبلة ككضػوءىا، ٍب تعيػد الغسػل كالوضػوء 

مػن أكؿ الغسػل األكؿ، ٍب ٕنهػل مػن  اكالصلوات ُنيث تقع قبػل ٕنػاـ ٙنسػة عشػر يومنػ
أكؿ السادس عشػر قػدر اإلمهػاؿ األكؿ كىػو مػا يسػع الغسػل كالصػلوات ك كضػوءىا، 

هر مػػػن أكؿ اٞنػػػدة. بشػػػرط أف ال ٍب تعيػػد الغسػػػل كالوضػػػوءات كالصػػػلوات قبػػػل ٕنػػػاـ شػػػ
تػػؤخر اٞنػػرة الثانيػػة عػػن أكؿ السػػػادس عشػػر أكثػػر مػػن الزمػػػاف اٞنتخلػػل بػػٌن آخػػر اٞنػػػدة 

 .(ُ)كأكؿ الثانية، كذا قالو الغزارل كالرافعي (ْ)األكذل/

                              
 .ّّّ/ُ( ُب األصل: )من(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ُ)
 .ُّٗػالنص احملقق ص على ما تقدـ، راجع( ِ)
 ( أم: للصبلة األكذل.ّ)
 /ب(.ُِٓ( هناية ؿ: )ْ)
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، فتغتسػػل كتصػػلي مػػثبلن  اكظهػػرن  اكقػػاؿ القاضػػي: إف كػػاف اٞنقضػػي صػػبلتو صػػبحن 
كأداء تلػك الصػبلة، ٍب تغتسػل كتصػلي الصػبح الصبح ٍب ٕنهل قدر إمكاف االغتسػاؿ 

، ٍب ٕنهػػل قػػدر امػػن أكؿ الوقػػت الػػذم اغتسػػلت فيػػو للصػػبح إذل ٕنػػاـ ٙنسػػة عشػػر يومنػػ
للصبح، فكذا تفعلو ألجل الثانية،  اإمكاف االغتساؿ كأداء تلك الصبلة كتغتسل اثلثن 

سػة عشػر من الوقت الذم اغتسلت فيو للظهر إذل ٕنا ٙن افتغتسل كتصلي الظهر اثنين 
من ذلك الوقت، ٍب بعد ذلػك ٕنهػل قػدر إمكػاف االغتسػاؿ كأداء تلػك الصػبلة،  ايومن 

. كىو ٢نالف ٞنا (ّ)فيما زاد علي ذلك (ِ)، ككذا القياساٍب تغتسل كتصلي الظهر اثلثن 
 ذكراه. كال فرؽ على ىذه الطريقة بٌن أف تكوف الصبلاتف متفقتٌن أك ٢نتلفتٌن.

 

أف الصػػػلوات إمػػػا أف تكػػػوف متفقػػػة، أك ٢نتلفػػػة، فػػػإف كانػػػت  والطريقـــة الثانيـــة:
كتصلي نصف اٛنملة كالءن مػ، شػاءت، ٍب  امتفقة فتضعفها كتزيد عليها صبلتٌن أبدن 

 . (ْ)تصلي النصف اآلخر أكؿ السادس عشر من كقت الشركع ُب النصف األكؿ
ًن فإذا كػاف عليهػا صػبلات صػبح تصػًن أربعػة، ٍب تزيػد عليهػا صػبلٌب صػبح فتصػ

سػػػتة، أتٌب بثبلثػػػة مػػػ، شػػػاءت، كابلثبلثػػػة األخػػػرل ُب أكؿ السػػػادس عشػػػر مػػػن حػػػٌن 
                                                                            

، فتح العزيز: ْْٔالبسيط، كتاب اٜنيض: ص/ ،ْْْ-ّْْ/ُ( انظر: الوسيط: ُ)
ُ/ّّّ. 

: اٞنقدار، كيقاؿ: قايىٍست بٌن  ( القياسِ) لغة: من قاسى الشيء يقيسو: إذا قىد رىهي بو، كاٞنًٍقيىاسي
، اتج العركس: ُٕٖ/ٔانظر: اٞنصباح اٞننًن: لساف العرب:  شيئٌن إذا قادىٍرت بينهما.

 .. مادة: قيسُِْ/ُ
كالقياس اصطبلحنا: ٘نل معلـو على معلـو ُب إثبات حكم ٟنما، أك نفيو عنهما، أبمر  

جامع بينهما، من إثبات حكم أك صفة أك نفيهما عنهما، قاؿ الزركشي: اختاره احملققوف 
 منا. كعيرًٌؼ أبنو: ٓنصيل حكم األصل ُب الفرع الشتباىهما ُب علة اٜنكم.

 .ِّٔ/ٕ، البحر احمليط: ُّٖ/ّاـ لآلمدم: ، اإلحكُِٖ/ُانظر: اٞنستصفى: 
 .َٕٓ/ُ( انظر: التعليقة: ّ)
. كانظر: هناية اٞنطلب: ُٕٓ-َٕٓ/ُىذا الطريق ُب تعليقو ( رجح القاضي حسٌنْ)

، الغرر البهية: ِٗٔ/ُ، الركضة: ّّّ/ُ، فتح العزيز: ِْٔ/ُ، التهذيب: ُّٕ/ُ
ُ/ِِٗ. 
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 االبتداء ابألكؿ.
كلػػو كػػاف عليهػػا ٙنػػس صػػلوات صػػبح تضػػعفها كتزيػػد عليهػػا صػػبلتٌن تبلػػغ اثػػين 

 عشر، تصلي نصفها كىو ستة م، شاءت، ٍب ستة ُب السادس عشر.
مػائتٌن كصػبلتٌن، فتػأٌب  كلو كاف عليها مائة ظهر تضعفها كتزيد صبلتٌن تبلػغ

بنصػفها مائػػة كصػػبلة مػػ، شػػاءت، كتيقػػٌدر أف اٞنائػػة كقعػػت ُب أربػػع سػػاعات مػػن أكؿ 
النهار كالزائدة كقعت ُب اٝنامسة، ٍب أتٌب ابلنصف الباقي ُب أكؿ السادس عشر من 

 الوقت الذم ابتدأت فيو الصبلة، فتخرج عما عليها بيقٌن.
٩نػػػػب فيهػػػػا أف تكػػػػوف أزمنػػػػة الصػػػػلوات كُب ىػػػػذه الطريقػػػػة تقليػػػػل الصػػػػلوات. ك 
 .كاغتساالهتا ُب السادس عشر مثل أزمنتها أكالن 

كإف كانت ٢نتلفة، صلتها متوالية م، شاءت، ٍب تصلي صػبلتٌن مػن كػل نػوع 
ُب ذلػػك،  (ُ)مػػن أكؿ الشػػركع/ ا٣نػػا عليهػػا، بشػػرط أف تقػػع قبػػل ٕنػػاـ ٙنسػػة عشػػر يومنػػ

هل من أكؿ السادس عشر زمانن   .اة اٞنفتتح هبا، ٍب تعيد ما عليها اثنين يسع الصبل كٕني
فػػػإذا كػػػاف عليهػػػا ثػػػبلث صػػػلوات صػػػبح كظهػػػراف،  فتصػػػليها مػػػ، شػػػاءت، ٍب 

هػل مػن أكؿ السػادس عشػر  اتصلي بعدىا كقبػل ٕنػاـ ٙنسػة عشػر صػبحن  كظهػرين، كٕني
 .ما يسع لصبح، كتغتسل كتعيد الصلوات الثبلث كما فعلتها أكالن 

لو لكػػػػل صػػػػبلة. كلػػػػو كجػػػػب عليهػػػػا قضػػػػاء كٓنتػػػػاج ُب ىػػػػذه الطريقػػػػة إذل غسػػػػ
فذلك مائػة صػبلة، مػن كػل نػوع عشػرين، فتضػعفها تبلػغ مػائتٌن،  اصلوات عشر يومن 

كتزيػػػد عليهػػػا عشػػػر صػػػلوات كىػػػي صػػػلوات يػػػومٌن كليلتػػػٌن تصػػػًن مػػػائتٌن كعشػػػرين، 
فتصػلي اٞنائػػة مػ، شػػاءت ، عشػػرين الصػبح، ٍب الظهػػر عشػرين، ٍب ابقيهػػا كػػذلك، ٍب 

مػػن أكؿ الصػػبلة  اشػػر بعػػد اٞنائػػة مػػا دل يتجػػاكز ٙنسػػة عشػػر يومنػػتصػػلي الصػػلوات الع
األكذل، فػػإذا بلغػػت السػػادس عشػػر أمهلػػت فيػػو سػػاعة تسػػع صػػبلةن كاحػػدة، ٍب تعيػػد 

 .ااٞنائة اليت أتت هبا، كت أ ذمتها قطعن 
كأمػػػػا مػػػػا كقػػػػع ُب الوسػػػػيط ُب ىػػػػذه الصػػػػورة أهنػػػػا تصػػػػلي الصػػػػلوات العشػػػػر ُب 

                              
 /أ(.ُِٔ( هناية ؿ: )ُ)
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 .(ُ) فما فوقها، فوىم اختص بو قاؿ ُب الوسيطاٝنمسة عشر بعد اٞنائة بساعة 
، اكىذا كلو تفريػع علػى مػذىب األصػحاب ُب تقػدير اٜنػيض ٙنسػة عشػر يومنػ

فػػإف فرعنػػا علػػى ردىػػا إذل اٞنبتػػدأة ُب مقػػدار الػػدكر انقلػػب اٜنسػػاب مػػن ٙنسػػة عشػػر 
 إذل سبع. 

 

 فروع: 
فتطػػػػػوؼ ثػػػػػبلث  ،الطريػػػػػق ُب أداء الطػػػػػواؼ كػػػػػالطريق ُب أداء الفريضػػػػػةاألول: 

مرات بثبلثة اغتساالت، فتغتسػل كتطػوؼ ٍب ٕنهػل قػدر إمكػاف اغتسػاؿ كطػواؼ، ٍب 
مػن طوافهػا األكؿ،  اتغتسل كتطوؼ أم كقػت شػاءت مػا دل يتجػاكز ٙنسػة عشػر يومنػ

ٍب ٕنهل يـو السادس عشر بقدر غسل كطػواؼ قػدر مػدة اإلمهػاؿ األكذل، ٍب تغتسػل 
 ٌن.كتصلي بعد كل طواؼ ركعت اكتطوؼ سبعن 

كيكفػػػػػي الغسػػػػػل للطػػػػػواؼ، كللػػػػػركعتٌن، كال كضػػػػػوء ٟنمػػػػػا إف دل نوجبهمػػػػػا، كإف 
 ، فثبلثة أكجو:(ِ)أكجبنا٨نا

 .(ّ): أنو ٩نب كضوء ٟنما بعد الطواؼأصحها
 .(ْ): أنو ٩نب ٟنما اغتساؿ آخرواثنيها
. كلػو كػاف عليهػا طوافػاف فػأكثر، (ٓ): أف ال ٩نب ٟنمػا غسػل كال كضػوءواثلثها

                              
 .ْْٗ/ُ( انظر: الوسيط: ُ)
 : ركعتا الطواؼ، ىل ٨نا كاجبتاف، أـ سنتاف؟، فيو قوالف مشهورا: ُٓ/ُٖب اجملموع ( ِ)

 أحد٨نا: ابتفاؽ األصحاب، أهنم سنتاف.
كالثاشل: أهنما كاجبتاف، ٍب اٛنمهور أطلقوا القولٌن كدل يذكركا أين نص الشافعي عليهما، مع 

  اتفاقهم على أف األصح كوهنما سنة.
، الركضة: ّّّ/ُ، فتح العزيز: ّٕٕ/ُانظر: البياف:  اٞنعتمد ُب اٞنذىب.( كىو ّ)

 .ُُْ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُٕ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِٗٔ/ُ
"حكاه أبو علي  : ْٕٔ/ِ. ُب اجملموعّّّ/ُ، فتح العزيز: ّٕٕ/ُ( انظر: البياف: ْ)

 ". السنجي ُب شرح التلخيص، كالرافعي، كىو شاذ ضعيف
. قاؿ ّّّ/ُ، فتح العزيز: ّٕٕ/ُ، البياف: َّٗ-ّٖٖ/ُاٞنطلب:  ( انظر: هنايةٓ)
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 .(ُ)الصبلتٌن كالصلوات، كما تقدـفحكمها حكم 
 

نكاحها لتعذر كطئها؛  (ّ)فسا (ِ)كليس لو/ .على زكج اٞنتحًنة نفقتهاالثاين: 
ألنو يػيتػىرىٌجى
 .(ٓ) اءقى تػٍ ر  ِنبلؼ ال (ْ)

 

كال متحػًنةو خلػف متحػًنة علػى  ،ال تصح صبلة طاىرة خلف متحػًنةالثالث: 
 .(ٕ). كما ال تصح صبلة اٝننثى خلف اٝننثى(ٔ)الصحيح

                                                                            
 : "قطع بو اٞنتورل". ْٕٔ/ُِب اجملموع النوكم

 فما بعدىا. ُْٔراجع النص احملقق ص ،ذلكبياف ( لقد تقد ـ ُ)
 /ب(.ُِٔ( هناية: )ِ)
معانيو: فٍسا: النقض، يقاؿ: فىسىاى البيع كالعـز فانفسا: أم نقضو فانتقض. كمن ال (ّ)

الفسا اصطبلحنا: رفع العقد على كصف كاف قبلو  التفريق، كقد فسا الشيء، إذا فػىر قىو.
. مادة: ُْٔ/ُ، التعريفات الفقهية: ُّٗ/ٕاتج العركس: ببل زايدة كنقصاف. انظر: 

 فسا.
كفسا النكاح، فهو نقض لعقد النكاح كحل الرتباط الزكجية من أصلو ككأنو دل يكن، 

، الفقو اإلسبلمي كأدلتو: ِْ/ّلقاضي. انظر: اٞننثور ُب القواعد الفقهية: كيكوف ُنكم ا
ْ/ٓٗٓ. 

: " كل ما حيكم فيو ابلفرقة، كدل ينطق هبا الزكج، لـو  ُِٖ/ٓقاؿ اإلماـ الشافعي ُب األـ
 يردىا، فهذه فرقة كال تيسمى طبلقنا". 

 ( أم: ألف ٗناعها متوقع.ْ)
ضْد الفتق، يقاؿ: امرأةه رىتٍػقىاءي، بػىيًٌنىةي الر تىًق: ال ييٍستىطاعي ٗناعها، أك ال خىٍرؽى ٟنا إال  :الرىٍتقي  (ٓ)

ىباؿي خاصةن. انظر: الصحاح: 
 . مادة: رتق.ٖٖٔ/ُ، القاموس احمليط: َُْٖ/ْاٞن

، فقو العبادات: ْٕٕ/ِ، اجملموع: ّْٗ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ٔ)
 .ُِٖ/ُاٞنطالب: ، أسىن َْٗ/ُ

، اجملموع مع تكملة َُٔ/ِ، فتح العزيز: َّْ/ِ، البياف: ّٗ/ُ( انظر: التنبيو: ٕ)
 .ِٗ/ْ، كفاية النبيو: ِٓٓ/ْالسبكي: 

قاء: ثػىىنى فاه ككىسىرىه إذل خارج، فشىًربى منو. كيقاؿ: اٝننثى : ُب اللغة: يقاؿ: خىنىثى فىمى السًٌ
 لتكسره كما ٫نىٍنىثي السقاء كاٛنوالق إذا عطفتو.منو ٚني )خنثى(؛ 
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لو جامعها زكجها ُب هنار رمضاف ال تلزمها الكفػارة إف قلنػا: ٩نػب علػى اٞنػرأة 
كإف  (ّ)عليهػا إذا أفطػرت إلرضػاع علػى الصػحيح (ِ). ككذا ال فديػة(ُ)على الصحيح

 .(ْ)أكجبناىا على غًنىا
 

  ال ٩نوز ٟنا اٛنمع بٌن الصبلتٌن بعذر سفر أك مطر ُب كقت األكذل.الرابع: 

                                                                            
 . مادة: خنث.ِٖٓ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ُِْ/ٓانظر: اتج العركس: 

كُب الشريعة، اٝننثى: شخص لو آلتا الرجاؿ كالنساء كيسمى اٝننثى غًن اٞنشكل، أك 
نىاثى، مثلي اٜنى  باذل، ليس لو شيء منهما أصبلن كيسمى اٝننثى اٞنشكل، كىاٛنٍىٍمعي: خى

 . ، اجملموع مع تكملة ُْٓ/ِ، لساف العرب: َُُ/ُانظر: التعريفات:  كًخناثه
 .َُّ/ُٔالسبكي: 

، حاشية البجًنمي: ْٕٕ/ِ، اجملموع: ّْٗ/ُانظر: ُنر اٞنذىب:  ( كىو اٞنذىب.ُ)
ُ/ّٔٓ. 

انظر: التعريفات:  ، كالفداء: البدؿ الذم يتخلص بو اٞنكلف عن مكركه توجو إليو.الفدية (ِ)
  . مادة: فدم.ْٓٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ُّْ/ُ، معجم لغة الفقهاء: ٓٔ/ُ

 .ِْْ/ّ، ٓنفة احملتاج: َّْ/ّ، النجم الوىاج: ْٕٕ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: اجملموع: ّ)
)أفطرت متحًنة إلرضاع كلدىا كقلنا: يلـز  ْٕٕ/ُِب اجملموع. َِٕ/ُ( انظر: الركضة: ْ)

يٍفًطرىةى 
 (. لئلرضاع فدية، فبل يلـز اٞنتحًنة على الصحيح اٞن



 

 
152 

 الرابعالباب 
 اوتنسى شيئً  ايف ادلتحًنة اليت حتفظ شيئً 

 فتحفظ القدر كتنسى الوقت، أك عكسو.

كالقوؿ اجململ فيو: أف  كل كقت ال ٪نتمل الطهر فهو حػيض بيقػٌن، تثبػت فيػو 
أحكػػػاـ اٜنػػػيض، ككػػػل كقػػػت ال ٪نتمػػػل اٜنػػػيض فهػػػو طهػػػر بيقػػػٌن، تثبػػػت فيػػػو أحكػػػاـ 

ع كاٜنػػائض، كُب العبػػادات كالطػػاىر؛ الطهػػر، ككػػل زمػػن ٪نتملهمػػا فهػػي ُب االسػػتمتا 
؛ فػػإف احتمػػل الزمػػاف مػػع ذلػػك االنقطػػاع لزمهػػا الغسػػل لكػػل صػػبلة، ك٩نػػب ااحتياطنػػ

 ، ككل زماف ال ٪نتمل االنقطاع لزمها الوضوء لكل صبلة.(ُ)االحتياط كما تقدـ
كالػػذم ٓنفظػػو إمػػا الوقػػت أك القػػدر. كاحملفػػوظ إمػػا أف تكػػوف عػػادة مسػػتمرة أك 

 فصوؿ: (ِ)ذلك ثبلثة كُبدائمة. 
 :، كفيو صور(ّ)فيما إذا حفظت الوقت دكف  القدرياألول: 
كقالػت: إف الػدـ كػاف يبتػدئ هبػا  اثبلثػٌن يومنػ امشسػين  الػو عىيػ نىػٍت شػهرن إحداىا: 

أكؿ الشهر كدل تعرؼ غًن ذلك. فيـو كليلة من أكؿ الشهر أك الثبلثػٌن حػيض بيقػٌن، 
ككػػذلك مػػا بعػػدىا، كبعػػده ٪نتمػػل اٜنػػيض كالطهػػر كاالنقطػػاع إذل أكؿ السػػادس عشػػر 

من أكؿ السادس عشر إذل آخر الشهر طهر  (ْ)فتغتسل فيو لكل صبلة كتصلي،  كي
 أ فيو لكل صبلة كتصلي. بيقٌن فتتوض

أبف ذكرت أف الدـ كاف ينقطع آخػر الشػهر أك  لو حفظت آخر الدـ،الثانية: 
يعىيػ نػىػػٌٍن. مػػن أكؿ الشػػهر إذل انقضػػاء نصػػفو طهػػر بيقػػٌن، كأربعػػة عشػػر مػػن 

الثبلثػػٌن اٞن
النصػػػػف الثػػػػاشل منػػػػو ٪نتمػػػػل اٜنػػػػيض كالطهػػػػر دكف االنقطػػػػاع، كليلػػػػة الثبلثػػػػٌن كيومهػػػػا 

                              
فما بعدىا من  ُِٔ، كصػُِٕ( كما تقدـ ُب الباب الثالث ُب اٞنستحاضة اٞنتحًنة صػُ)

 النص احملقق.
 . كىو الصحيح لغة.  ُْٓ/ُ( ُب األصل: )ثبلث(. كاٞنثبت من الوسيط: ِ)
 .ّْ/ُكفتح الوىاب:  ،ُْٓ/ُ( ُب األصل: )الوقت(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ّ)
 .ّّٓ/ُ( ُب األصل: )من أك ؿ(. بدكف )كاك(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)
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 بيقٌن. (ُ)حيض/
 

أك بيػػػاض  ،إذا قالػػػت الناسػػػية: أذكػػػر أشل كنػػػت أخلػػػط الشػػػهر ابلشػػػهرالثالثـــة: 
ُب آخػػر الشػػهر كأكؿ اآلخػػر. كىػػذا  االشػػهر بسػػواد الشػػهر. معنػػاه أهنػػا تكػػوف حائضنػػ

يسػػمى اٝنلػػط اٞنطلػػق، كٟنػػا ٜنظتػػا حػػيض بيقػػٌن، ٜنظػػة مػػن آخػػر الشػػهر، كٜنظػػة مػػن 
أكؿ الػػذم يليػػو، كمػػا بعػػدىا ٪نتمػػل اٜنػػيض كاالنقطػػاع إذل قبػػل غػػركب الشػػمس مػػن 

فتغتسل فيها لكل صبلة. كٜنظتا طهر بيقٌن، ٜنظة من آخػر  ،(ِ)اليـو اٝنامس عشر
شر، كٜنظة من أكؿ ليلة السادس عشػر، ٍب بعػد ىػذه اللحظػة إذل أف اليـو اٝنامس ع

ٜنظػػػة ٓنتمػػػل اٜنػػػيض كالطهػػػر دكف االنقطػػػاع، فهػػػو حػػػيض  ايبقػػػى مػػػن الثبلثػػػٌن يومنػػػ
 مشكوؾ فيو، فتتوضأ لكل صبلة.

، أم أهنػػا كانػػت اليػػـو األخػػًن  اكلػػو قالػػت: كنػػت أخلػػط شػػهرنا بشػػهر، يومنػػ بيػػـو
، فلهػػا يومػػاف كليلػػة حػػيض االػػذم بعػػده حائضنػػ مػػن الشػػهر، كاليػػـو األكؿ مػػن الشػػهر

بيقٌن؛ يـو الثبلثٌن من الشهر، كالليلة كاليـو اللػذاف يليانػو مػن الشػهر اآلخػر، ٍب بعػد 
ذلػػك ٪نتمػػػل اٜنػػػيض كالطهػػػر كاالنقطػػػاع إذل ٕنػػػاـ ليلػػػة اٝنػػػامس عشػػػر، فتغتسػػػل لكػػػل 

كمػن  صبلة من ىذه اٞنػدة، كيػـو اٝنػامس عشػر إذل آخػر السػادس عشػر طهػر بيقػٌن،
ليلة السابع عشر إذل آخر الشػهر ٪نتمػل اٜنػيض كالطهػر دكف االنقطػاع، فهػو حػيض 

 مشكوؾ فيو؛ فتتوضأ لكل صبلة.
كلو قالت: كنت أخلط بياض الشهر ببياض الشهر؛ فلها ٜنظتاف كليلة حيض 
بيقٌن، ٜنظة من آخر الشهر كالليلة األكذل من الشهر، كٜنظة من أكؿ يـو فيو، كبعػد 

مػػػػن الشػػػػهر إال ٜنظػػػػة طهػػػػر مشػػػػكوؾ فيػػػػو ٪نتمػػػػل  ااـ ٙنسػػػػة عشػػػػر يومنػػػػذلػػػػك إذل ٕنػػػػ
، فتغتسػػػػل فيهػػػا لكػػػػل صػػػػبلة، كاللحظػػػة األخػػػػًنة مػػػػن اٝنػػػامس عشػػػػر كليلػػػػة (ّ)الثبلثػػػة

السػػادس عشػػر كٜنظػػة مػػن يومػػو طهػػر بيقػػٌن، ٍب مػػا بعػػدىا إذل آخػػر الشػػهر إال ٜنظػػة 

                              
 /أ(.ُِٕ( هناية ؿ: )ُ)
 ( ُب األصل: زايدة )فلحظة(. ِ)
 ( أم: اٜنيض، كالطهر، كاالنقطاع.ّ)
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 لكل صبلة.حيض مشكوؾ فيو ٪نتمل اٜنيض كالطهر دكف االنقطاع، فتتوضأ فيها 
كلو قالت: كنت أخلط سواد الشػهر بسػواد الشػهر، فلهػا ٜنظتػاف كيػـو حػيض 

ليلػة  (ُ)بيقٌن، ٜنظة من ليلة الثبلثٌن، كٜنظة من أكؿ ليلة ُب الشهر، كبعده إذل ٕناـ/
اٝنامس عشر إال ٜنظة طهر مشكوؾ فيو ٪نتمل الطهر كاٜنػيض كاالنقطػاع، فتغتسػل 

لػػػيت ىػػػي آخػػػر ليلػػػة اٝنػػػامس عشػػػر كيػػػـو اٝنػػػامس فيػػػو لكػػػل صػػػبلة. ٍب بعػػػد اللحظػػػة ا
عشر، كٜنظة مػن أكؿ السػادس عشػر طهػر بيقػٌن. كبعػد ذلػك إذل آخػر ليلػة الثبلثػٌن 
إال ٜنظة حيض مشكوؾ فيػو ٪نتمػل اٜنػيض كالطهػر دكف االنقطػاع فتتوضػأ فيػو لكػل 

 صبلة.
كلػو قالػت: كنػت أخلػػط سػواد الشػهر ببيػاض الشػػهر، فلهػا يػـو كليلػة كٜنظتػػاف 

بيقػػٌن، ٜنظػػة مػػن آخػػر ليلػػة الثبلثػػٌن كيػػـو الثبلثػػٌن كالليلػػة األكذل مػػن الشػػػهر حػػيض 
 بعده، كٜنظة من أكؿ يـو منو.

 

كما لػو قالػت: كنػت أخلػط الشػهر   ،لو ذكرت مع اٝنلط زمن اٜنيضالرابعة: 
الشهر كٙنسة أايـ مػن  (ِ)، فلها ٜنظة من  آخرياابلشهر كأكوف يـو اٝنامس حائضن 

حيض، كبعده ٪نتمل الطهػر كاٜنػيض كاالنقطػاع إذل ٕنػاـ ٙنسػة  (ّ)أكؿ الشهر الثاشلي
إال ٜنظػة، كمػن ليلػة اٜنػادم كالعشػرين إذل آخػر اٝنػامس مػن الشػهر الثػاشل  اعشر يومن 

 ٪نتمل اٜنيض كالطهر دكف االنقطاع فتتوضأ فيو لكل صبلة.
 

فقالػػػت: كنػػػت أخلػػػط الشػػػهر  ،لػػػو ذكػػػرت مػػػع اٝنلػػػط زمػػػن طهػػػرواخلامســـة: 
، فلها ٜنظتاف حيضه بيقػٌن، ٜنظػة مػن آخػر اوف يـو السادس عشر طاىرن ابلشهر كأك

ىػػػذا كٜنظػػػة مػػػن أكؿ ىػػػذا، ٍب بعػػػدىا إذل ٕنػػػاـ اليػػػـو اٝنػػػامس ٪نتمػػػل اٜنػػػيض كالطهػػػر 
كاالنقطػػاع فتغتسػػل فيػػو لكػػل صػػبلة، كاليػػـو السػػادس كمػػا بعػػده إذل انقضػػاء اٝنػػامس 

إذل أف يبقػى مػن يػػـو عشػر كٜنظػة مػن أكؿ السػػادس عشػر طهػر بيقػٌن، ٍب بعػػد ذلػك 

                              
 /ب(.ُِٕ( هناية ؿ: )ُ)
 .ُِٕ/ُ( ُب األصل: )أكؿ(. كاٞنثبت من  الركضة: ِ)
 .ّّٓ/ُكاٞنثبت من  فتح العزيز:  ،اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل( ما بٌن ّ)
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 الثبلثٌن ٜنظة كاحدة ٪نتمل اٜنيض كالطهر دكف االنقطاع فتتوضأ فيو لكل صبلة.
قالت: كنت ال أخلط الشهر ككنت يـو السادس  (ُ)كعكس ىذه اٞنسألة  لوي

، فلها ٜنظػة مػن آخػر الشػهر كٜنظػة مػن أكؿ الشػهر طهػر بيقػٌن، كبعػدىا إذل احائضن 
االنقطػػػاع فتتوضػػػأ فيػػػو لكػػػل صػػػبلة،  (ِ)هػػػر دكف/السػػػادس عشػػػر ٪نتمػػػل اٜنػػػيض كالط

كالسادس حيض بيقٌن، كما بعده إذل ٕنػاـ العشػرين ٪نتمػل اٜنػيض كالطهػر كاالنقطػاع 
 فتغتسل لكل صبلة، كمن اٜنادم كالعشرين إذل آخر الشهر طهر بيقٌن.

بشػػػهر، فلهػػػا ٜنظتػػػاف طهػػػره  اكلػػػو اقتصػػػرت علػػػى قوٟنػػػا: كنػػػت ال أخلػػػط شػػػهرن 
بيقػػػٌن، ٜنظػػػة مػػػن آخػػػر الشػػػهر، كٜنظػػػة مػػػن أكؿ اآلخػػػر، كبعػػػدىا إذل ٕنػػػاـ يػػػـو كليلػػػة 
كٜنظػػػة مػػػن الليلػػػػة الثانيػػػة حػػػيض مشػػػػكوؾ فيػػػو ٪نتمػػػل اٜنػػػػيض كالطهػػػر ال االنقطػػػػاع 
فتتوضػػأ فيػػو لكػػل صػػبلة، ٍب بعػػد ذلػػك إذل آخػػر الشػػهر إال ٜنظػػة طهػػر مشػػكوؾ فيػػو 

 يو لكل صبلة.٪نتمل الثبلثة فتغتسل ف
، ابشػهر ككنػت يػـو اٝنػامس مػن الشػهر طػاىرن  اكلو قالت: كنت ال أخلط شػهرن 

فلحظػة مػػن آخػر الشػػهر كٜنظػػة مػن أكؿ اآلخػػر طهػر بيقػػٌن، كبعػػده يػـو كليلػػة حػػيض 
مشػػػكوؾ فيػػػو فتتوضػػػأ فيهػػػا لكػػػل صػػػبلة، ٍب بعػػػدىا إذل آخػػػر الشػػػهر إال ٜنظػػػة طهػػػر 

 بلة. مشكوؾ فيو ٪نتمل الثبلثة فتغتسل فيو لكل ص
 

  

                              
 .ْٓٔ/ُكاٞنثبت من التهذيب:  ،( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلُ)
 /أ(.ُِٖ( هناية ؿ: )ِ)
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كىػػي الػيت ٓنفػػظ مقػػدار دكرىػا كأكلػػو كمقػػدار  ،(ِ)الثــاين: يف الضــالة (ُ)الفصـل
 حيضها، لكن ال تعرؼ كقتو من الدكر.

فلػػو دل تعػػرؼ مقػػدار دكرىػػا، كمػػا لػػو قالػػت: حيضػػي ٙنسػػة أضػػللتها ُب دكرم 
كال أعرفو. أك ابتداؤىا كذا كال أعرؼ قدره. أك قالػت: حيضػي ٙنسػة كدكرم ثبلثػوف 

أعػرؼ ابتػداءه، فهػػي متحػًنة مطلقنػػا؛ الحتمػاؿ اٜنػيض كالطهػػر كاالنقطػاع ُب كػػل كال 
 زمن.

كالثانيػة:  األكذل: أٍف تضل مقدار حيضها ُب ٗنيع األدكار، :للضالة حالتانمث 
 أٍف تضلو ُب بعضها.

ٓنفػػػػػػظ قػػػػػػدر الػػػػػػدكر ُب ٗنيػػػػػػع  (ّ): إذا أضػػػػػػللتو ُب ٗنيػػػػػػع الػػػػػػدكر، أبف /األوىل
. كمػا لػو قالػت: كػاف حيضػي ٙنسػة مػن (ْ) الشهر كال ٓنفظ األايـ اليت كانت فيهاي

 الشهر أكلو كذا، ال أعرؼ كقتها.

                              
 لغة: اٞنسافة بٌن الشيئٌن، كاٜناجز بٌن الشيئٌن. فصل الشيءى: جعلو فصوالن  ( الفصلُ)

 متميزة كمستقلة، كأحد أجزاء الكتاب ٣نا يندرج ٓنت الباب.
 . مادة: فصل.   ُٗٔ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ُِٓ/ُُانظر: لساف العرب: 

: اسم أللفاظ ٢نصوصة مشتملة على فركع ا)كاصطبلحن  ِٗ/ُكجاء ُب إعانة الطالبٌن 
 .  ُٕٔ/ُ(. كىو كذلك ُب التعريفات: اكمسائل غالبن 

: من الضبلؿ كىو ّنعىن: اٝنفاء، كالغياب, النسياف، كاٜنًنة. كضل  عن الشيء: دل ( الضالةِ)
 . مادة: ضلل.ُٖٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ِْٓ/ُيتهد إليو. انظر: اٞنعجم الوسيط: 

كقاؿ اٞنطٌرزم: ضل  الطريق، كعنو يضل، إذا دل يتهد إليو، كضل  عن كذا، أم: ضاع، كضللتي 
تو، كمنو قوٟنم: امرأة ضالة، كضٌلت أايـ حيضها، كأضل تها: نسيتها. انظر: الشيءى: نسي

 .ُِ/ِاٞنغرب كىامشو: 
: ىذا الفصل عند الفقهاء من مشكبلت كغمرات َِْ/ُقاؿ إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب

 أحكاـ الناسية.
 /ب(.ُِٖ( هناية ؿ: )ّ)
 . ْْٓ/ُسيط: كأثبت من الو  ،( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلْ)
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كىػػو ٙنسػػة أايـ مػػن  (ُ)فكػػل الشػػهر ٪نتمػػل الطهػػر كاٜنػػيض. كقػػدر  اٜنػػيضي
كذل لكػػػل أكؿ الشػػػهر ال ٪نتمػػػل االنقطػػػاع، كمػػػا بعػػػده ٪نتملػػػو فتتوضػػػأ ُب اٝنمسػػػة األ

 صبلة، كتغتسل لكل صبلة ُب ابقيو.
آخػػر فعليهػا االحتيػػاط كمػػا يقتضػيو اٜنػػاؿ، كمػػا لػػو  افػإف عرفػػت مػػع ذلػك شػػيئن 

قالػػػت: كػػػاف حيضػػػي إحػػػدل ٙنسػػػات الشػػػهر لكػػػن ال أعػػػرؼ عينهػػػا؛ فهػػػذا يفػػػارؽ 
ُب أف احتماؿ االنقطاع بعػد العشػرة األكذل قػائم إذل آخػر الشػهر،  (ِ)الصورة اٞنتقدمة

 كىنا ال ٪نتمل االنقطاع إال ُب آخر كل ٙنسة من اٝنمسات.
 اكلػػػػو قالػػػػت: أضػػػػللت ٙنسػػػػة مػػػػن الشػػػػهر، كأحفػػػػظ أشل كنػػػػت ال أخلػػػػط شػػػػهرن 

بشػػػهر. فتتوضػػػأ لكػػػل صػػػبلة مػػػن أكؿ الشػػػهر إذل آخػػػر اٝنػػػامس؛ الحتمػػػاؿ اٜنػػػيض 
اع، ٍب تغتسػػل لكػػل صػػبلة إذل آخػػر الشػػهر، فػػإذا جاءىػػا حػػيض كالطهػػر دكف االنقطػػ

 اتصومو كلو؛ ألف كل يـو ٪نتمل اٜنيض كالطهر، فيصبح ٟنا منو ٙنسة كعشركف يومن 
 ، كتقضي ستة أايـ.اإف كاف اتمن 

كلػػو قالػػت: كػػاف حيضػػي ٙنسػػة أايـ ُب الشػػهر، ال أعرفهػػا، كأعػػرؼ أشل كنػػت 
ة إذل آخػػر اليػػـو الرابػػع، كاليػػـو اٝنػػامس . فتتوضػػأ لكػػل صػػبلايػػـو اٝنػػامس منػػو حائضنػػ

حيض بيقٌن، ٍب تغتسل بعده لكل صبلة إذل انقضاء اليـو التاسع، ٍب ىي بعد ذلػك 
 طاىرة بيقٌن إذل آخر الشهر. 

 فروع: 
قالػػػت: كػػػاف حيضػػػي ٙنسػػػة، كأعلػػػم أشل كنػػػت يػػػـو اٝنػػػامس أك الثػػػامن األول: 
ائػل الشػهر أك ُب أكاخػره، فػإف فقد تغػًن حيضػها ُب أك  .على الشك اكالعشرين حائضن 

قدرنه ُب أكلو، فاٝنمسػة األكذل مػن الشػهر ٪نتمػل اٜنػيض كالطهػر دكف االنقطػاع إذل 
ا التاسع كالعشرين كالثبلثٌن ٪نتمبلف الثبلثة آخر الثامن كالعشرين، فتتوضأ فيها، كيومن 

كالعشػرين فتغتسل فيهما لكل صبلة، كمػن انقضػاء اليػـو اٝنػامس إذل انقضػاء الثالػث 
 طهر بيقٌن.

                              
 .ّّٔ/ُ( ُب األصل: )الطهر(، كاٞنثبت من فتح العزيز: ُ)
 ( الصورة اليت تقدـ ذكرىا آنفنا. ِ)
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قالػػػت: أضػػػللت ٙنسػػػة ُب الشػػػهر، كأذكػػػر أشل كنػػػت يػػػـو اٝنػػػامس أك الثـــاين: 
فاٝنمسػػة األكذل ٟنػػا حػػيض مشػػكوؾ فيهػػا،  .علػػى الشػػك ااٝنػػامس كالعشػػرين حائضنػػ

فتتوضأ فيها لكل صبلة، كبعدىا إذل انقضاء التاسع طهر مشكوؾ فيو ٪نتمل الثبلثة 
 انقضػػاء اليػػـو العشػػرين طهػػر بيقػػٌن، كبعػػده إذل كبعػػده إذل (ُ)فتغتسػػل لكػػل صػػبلة،/

انقضػػػػاء اٝنػػػػامس كالعشػػػػرين حػػػػيض مشػػػػكوؾ فيػػػػو فتتوضػػػػأ لكػػػػل صػػػػبلة، كبعػػػػده إذل 
انقضاء التاسع كالعشرين طهر مشكوؾ فيو فتغتسل لكل صبلة، كاليـو الثبلثٌن طهر 

 بيقٌن.
 

 قالت: أضللت ٙنسة من الشػهر، كأذكػر أشل كنػت ُب اٝنمسػة األكذلالثالث: 
أك األخًنة من الشهر طاىرنا؛ فليس ٟنا حيض بيقٌن، كال طهر بيقٌن، كلكن اٝنمسػة 
األكذل حػػػػيض مشػػػػكوؾ فيهػػػػا ٪نتمػػػػل الطهػػػػر كاٜنػػػػيض دكف االنقطػػػػاع فتتوضػػػػأ لكػػػػل 
صػػبلة، كمػػا بعػػدىا إذل آخػػر الشػػهر طهػػر مشػػكوؾ فيػػو ٪نتمػػل الثبلثػػة فتغتسػػل لكػػل 

 صبلة.
 

مػن  اُب بعػض دكرىػا ابلعػٌن أايمنػ أف تضػل أايـ حيضػها احلالة الثانية للضـالة:
 كتقوؿ: إف حيضها كاف ُب بعضها. دكرىا

فهػػػذه ٟنػػػا طهػػػر بيقػػػٌن، كىػػػو مػػػا عػػػدا األايـ اٞنػػػذكورة. كىػػػل ٟنػػػا حػػػيض بيقػػػٌن؟ 
ينظػػر: فػػإف كانػػت األايـ الػػيت أضػػللتها قػػدر نصػػف األايـ الػػيت أضػػلت فيهػػا، أك أقػػل، 

، كاٜنػػػيض ىػػػو ضػػػعف فلػػػيس ٟنػػػا حػػػيض بيقػػػٌن، كإف كانػػػت أزيػػػد فلهػػػا حػػػيض بيقػػػٌن
فحيضػػػها يومػػػاف، كإف كػػػاف يومػػػاف  االقػػػدر الزائػػػد، فػػػإف كػػػاف الزائػػػد علػػػى اٞننسػػػي يومنػػػ

 :كفيو صورفحيضها أربعة، كإف كاف ثبلثة فحيضها ستة كىكذا. كأيٌب بيانو، 
فالعىشػػػر  مػػػن أكؿ الشػػػهر. اإذا قالػػػت: أضػػػللت عشػػػرة ُب عشػػػرين يومنػػػ األوىل:

طهر بيقػٌن، كلػيس ٟنػا حػيض بيقػٌن؛ ألف اٞننسػي قػدر نصػف اٞننسػي فيػو،  (ِ)األخًن

                              
 /أ(.ُِٗ( هناية ؿ: )ُ)
)فالعشرة األخًنة(. كىو األكضح. كُب  ِِٕ/ُ، كالركضةّّٔ/ُ( ُب فتح العزيزِ)

 )فالعشر األخًن(. ْٓٓ/ُالوسيط
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مػن الشػهر ٓنتمػل اٜنػيض كالطهػر، لكػن العشػرة الثانيػة ٪نتمػل معهػا  اأٍلىك لىةي فالعشركف 
 االنقطاع فتغتسل فيها لكل صبلة، كتتوضأ ُب األكذل لكل صبلة.

اٞنػػدة اٞنػػذكورة، كضػػابط ذلػػك: أف نيقػػدـ اٜنػػيض إذل أقصػػى اإلمكػػاف كىػػو أكؿ 
كنػػؤخره إذل أقصػػى اإلمكػػاف كىػػو آخرىػػا، فمػػا ٫نػػرج علػػى كػػبل التقػػديرين طهػػر بيقػػٌن،  

مػػػػػا ينػػػػػدرج ٓنتهمػػػػػا حػػػػػيض بيقػػػػػٌن،   (ُ)كالعشػػػػػرة األخػػػػػًنة ُب الصػػػػػورة اٞنػػػػػذكورة،  كي
كاٝنمسػػة الثانيػػة كالثالثػػة ُب الصػػورة الثانيػػة كاآلتيػػة، كمػػا إذا قالػػت: إف حيضػػها أحػػد 

ين األكذل مػػن الشػػهر، فاٜنػػادم عشػػر حػػيض بيقػػٌن، كمػػا ينػػدرج ُب العشػػر  اعشػػر يومنػػ
، فاٞننػػػػدرج ٓنػػػػت اٞنتقػػػػدـ كالعشػػػػرة (ِ)ٓنػػػػت أحػػػػد٨نا دكف اآلخر فهػػػػو مشػػػػكوؾ فيػػػػوي

 ُب الصورة اٞنذكورة. (ّ)الثانية/
 

ىػػذه ٟنػػا  .إذا قالػػت: أضػػللت ٙنسػػة عشػػر ُب عشػػرين مػػن أكؿ الشػػهرالثانيــة: 
، كٟنا طهػر بيقػٌن كىػي العشػرة (ْ)ة من الشهرحيض بيقٌن كىي اٝنمسة الثانية كالثالث

األخًنة من الشهر، كاٝنمسة األكذل من الشهر حيض مشكوؾ فيو فتتوضأ فيها لكل 
 صبلة، كاٝنمسة الرابعة منو طهر مشكوؾ فيو فتغتسل فيها لكل صبلة.

كالطهر اٞنتيقن ُب ىػاتٌن الصػورتٌن كقػع ُب الطػرؼ اآلخػر مػن الػدكر، كقػد يقػع 
كؿ منػػو كمػػا إذا قالػػت ُب الصػػورتٌن: أضػػللت العشػػرة أك اٝنمسػػة عشػػر ُب الطػػرؼ األ

ػػًط كمػػا إذا قالػػت: حيضػػي ٙنسػػة  ُب العشػػرين األخػػًنة مػػن الشػػهر، كقػػد يقػػع ُب الوىسى
. فاٝنمسػػػػػة األكذل مػػػػػن الػػػػػدكر حػػػػػيض امػػػػػن ثبلثػػػػػٌن، ككنػػػػػت ُب الثالػػػػػث عشػػػػػر طػػػػػاىرن 

مشػػػكوؾ فيػػػو مشػػػكوؾ فيػػػو ٪نتمػػػل اٜنػػػيض كالطهػػػر ال االنقطػػػاع، كمػػػا بعػػػدىا طهػػػر 
٪نتملهما كاالنقطاع إذل آخر الثاشل عشر، كالثالث عشر كالرابع عشػر كاٝنػامس عشػر 
طهر بيقٌن؛ لوقوعها ُب الطهر سواء قٌدرت ٙنسػة اٜنػيض أكؿ الػدكر أك آخػره، كمػن 
أكؿ السادس عشر إذل آخر العشرين ٪نتمل اٜنيض كالطهر ال االنقطاع، فتتوضػأ فيػو 

                              
 .ْٓٓ/ُكاٞنثبت من الوسيط: ( ُب األصل: )كىو ما(، ىكذا، ُ)
 .ْٓٓ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من الوسيط: ِ)
 /ب(ُِٗ( هناية ؿ: )ّ)
 ( أم: الندراجهما ٓنت تقدير تقدصل اٜنيض كأتخًنه ٗنيعنا.ْ)
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 لشهر ٪نتمل الثبلثة.لكل صبلة. كمنو إذل آخر ا
 

كمػػػا لػػػو قالػػػت: أضػػػللت عشػػػرة ُب   ،مػػػن زمػػػن اٜنػػػيض اأٍف ٓنفػػػظ شػػػيئن الثالثـــة: 
العشرين األكذل من الشهر ككنت ُب العاشر حائضنا؛ فليس ٟنا حيض بيقٌن إال ذلػك 

، كمػػن أكؿ الشػػهر إليػػو ٪نتمػػل اٜنػػيض كالطهػػر دكف االنقطػػاع، كمنػػو إذل آخػػر  (ُ)اليػػـو
ثػػػة فتغتسػػػل فيػػػو لكػػػل صػػػبلة، كمػػػن أكؿ العشػػػرين إذل آخػػػر التاسػػػع عشػػػر ٪نتمػػػل الثبل

 الشهر طهر بيقٌن.
 

. اأٍف تقوؿ: أضللت عشرة ُب عشرين ككنػت ُب اٝنػامس عشػر حائضنػالرابعة: 
فهػػي حػػائض ُب اٜنػػادم عشػػر كمػػا بعػػده إذل انقضػػاء اٝنػػامس عشػػر بيقػػٌن، كالعشػػرة 

فيػػو، ككػػذا اٝنمسػػة األخػػًنة مػػن الشػػهر طهػػر بيقػػٌن، كاٝنمسػػة الرابعػػة طهػػر مشػػكوؾ 
 األكذل من الشهر كاٝنمسة الثانية حيض مشكوؾ فيو.

 

فاٝنمسػػة الثانيػػة  قالػػت: أضػػللت أربعػػة ُب العشػػر األكؿ مػػن الشػػهر؛اخلامســة: 
حػػػػيض مشػػػػكوؾ فيػػػػو تتوضػػػػأ فيهػػػػا لكػػػػل صػػػػبلة، كبعػػػػدىا إذل انقضػػػػاء العاشػػػػر طهػػػػر 

 كابقي الشهر طهر بيقٌن. (ِ)مشكوؾ فيو تغتسل فيها لكل صبلة/
و قالػػػت: أضػػػللت أربعػػػة ُب العشػػػر األكؿ مػػػن الشػػػهر؛ فاألربعػػػة األكذل منػػػو كلػػػ

حػػيض مشػػكوؾ فيػػو، كبعػػدىا إذل انقضػػاء العاشػػر طهػػر مشػػكوؾ فيػػو، كابقػػي الشػػهر 
 طهر.

كلػػػػو قالػػػػت: أضػػػػللت ٙنسػػػػة مػػػػن العشػػػػر األكؿ؛ فاٝنمسػػػػة األكذل منػػػػو حػػػػيض 
 مشكوؾ فيو، كالثانية طهر مشكوؾ فيو، كابقي الشهر طهر يقيننا.

كلػػو قالػػت: أضػػللت سػػتة مػػن العشػػر األكؿ؛ فاألربعػػة األايـ األكذل منػػو حػػيض 
األخػػػًنة مػػػن العشػػػر  (ّ)مشػػػكوؾ فيػػػو، كاٝنػػػامس كالسػػػادس حػػػيض بيقػػػٌن، ك الثبلثػػػةي

 طهر مشكوؾ فيو.

                              
 ( أم: العاشر.ُ)
 /أ(.َُّ( هناية ؿ: )ِ)
 . كىو الصحيح لغة.ْٖٓ-ّٖٓ/ُ( ُب األصل: )الثالثة(. كاٞنثبت من التعليقة: ّ)
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كلو قالت: أضللت سبعة ُب العشػر األكؿ؛ فػاليـو الرابػع كاٝنػامس كالسػادس كالسػابع 
طهػػر مشػػكوؾ فيػػو، كابقػػي الشػػهر طهػػر بيقػػٌن،  حػػيض بيقػػٌن، كمنهػػا إذل آخػػر العشػػر

 كالثبلثة األكذل حيض مشكوؾ فيو. كعلى ىذا القياس ُب إضبلؿ ٖنانية كتسعة.
لػػػػػو قالػػػػػت: أضػػػػػللت ثبلثػػػػػة ُب العشػػػػػر األكؿ ككنػػػػػت يػػػػػـو الثالػػػػػث السادســـــة: 

فاألكؿ كالثاشل حيض مشكوؾ فيو، كالثالػث حػيض بيقػٌن، كالرابػع كاٝنػامس  حائضنا؛
 ، كابقي الشهر طهر. طهر مشكوؾ فيو

. فاٝنمسػػػػة اكلػػػػو قالػػػػت: أضػػػػللت ُب العشػػػػر األكؿ ككنػػػػت يػػػػـو الثػػػػامن حائضنػػػػ
األكذل طهػػر بيقػػٌن. كالسػػادس كالسػػابع حػػيض مشػػكوؾ فيػػو، كالثػػامن حػػيض بيقػػٌن، 

 كالتاسع كالعاشر طهر مشكوؾ فيو، كابقي الشهر طهر.
فػاألكؿ كالثػاشل  اٞنسألة ُناٟنػا لكػن قالػت: كنػت يػـو الثالػث أك الثػامن حائضنػا؛

كالثالث حيض مشكوؾ فيو كالرابع طهر مشكوؾ فيو كاٝنامس طهر بيقٌن كالسادس 
 كالسابع كالثامن حيض مشكوؾ فيو كالتاسع كالعاشر طهر مشكوؾ فيو.

كلو قالت: أضللت أربعة ُب العشر األكؿ ككنت يـو الثالث أك الثامن حائضنا؛ 
كالسػادس طهػر مشػكوؾ فيػو، كالسػابع  فاألربعة األكذل حيض مشكوؾ فيو، كاٝنامس

 كالثامن حيض مشكوؾ فيو، كالتاسع كالعاشر طهر مشكوؾ فيو.
كلو قالت: أضللت ستة ُب العشر األكؿ ككنت يـو الثالػث أك الثػامن حائضنػا؛ 

حػػػيض بيقػػػٌن، كابقػػػي (ُ)فاألربعػػػة األكذل حػػػيض مشػػػكوؾ فيػػػو، كاٝنػػػامس كالسػػػادس/
 العشر طهر مشكوؾ فيو.
لت أربعػػة ُب العشػػر األكؿ ككنػػت يػػـو الثالػػث حائضنػػا؛ فػػاألكؿ كلػو قالػػت: أضػػل

كالثاشل حػيض مشػكوؾ فيػو، كالثالػث كالرابػع حػيض بيقػٌن، كاٝنػامس كالسػادس طهػر 
 مشكوؾ فيو، كاألربعة الباقية من الشهر طهر بيقٌن.

كلػػػو قالػػػت: أضػػػللت أربعػػػة مػػػن العشػػػر األكؿ ككنػػػت يػػػـو الثػػػامن منػػػو حائضنػػػا؛ 
كؿ طهػر بيقػٌن، كاٝنػامس كالسػادس حػيض مشػكوؾ فيػو، كالسػابع فػاألايـ األربعػة األ

 كالثامن حيض بيقٌن، كالتاسع كالعاشر طهر مشكوؾ فيو.
                              

 /ب(.َُّ( هناية ؿ: )ُ)
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كلػػػو قالػػػت: أضػػػللت ٙنسػػػة مػػػن العشػػػر األكؿ ككنػػػت ُب اليػػػـو األكؿ حائضنػػػا؛ 
فاٝنمسة األكذل منو حيض بيقٌن، كالثانية طهػر بيقػٌن. كلػو قالػت: كنػت يػـو العاشػر 

 سة األكذل طهر بيقٌن، كالثانية حيض بيقٌن.؛ فاٝنماحائضن 
أما لو قالت: أضللت ثبلثة ُب العشر األكؿ ككنت ُب اليػـو األكؿ طػاىرنا؛ فػإف 

، فهػػػو كمػػػا لػػػو قالػػػت: أضػػػللت ثبلثػػػة ُب تسػػػعة أايـ؛ اقالػػػت: إف  طهرىػػػا كػػػاف متتابعنػػػ
كاٝنػامس فاألكؿ من العشر طهر بيقٌن، كالثاشل كالثالث كالرابػع حػيض مشػكوؾ فيػو، 

 كما بعده إذل انقضاء العاشر طهر مشكوؾ فيو، كابقي الشهر طهر.
كلػػػو قالػػػت: أضػػػللت ثبلثػػػة ُب العشػػػر األكؿ ككنػػػت ُب الثػػػاشل منػػػو طػػػاىرنا؛ فػػػإٍف كػػػاف 
طهرىا متتابعنا؛ فحيضها منحصر ُب األربعة األخػًنة منػو، كالسػتة األكذل طهػر بيقػٌن، 

ـ الػػت: أضػػللت أربعػػة ُب تسػػعة، كقػػد تقػػد  فػػإف دل يكػػن طهرىػػا متتابعنػػا فهػػو كمػػا لػػو ق
 .(ُ)نظًنه

كلػػو قالػػت: أضػػللت ٙنسػػة ُب العشػػر األكؿ ككنػػت ُب اليػػـو األكؿ طػػاىرنا؛ فػػإٍف  
كػػاف طهرىػػا متتابعنػػا فحيضػػها اٝنمسػػة األخػػًنة منهػػا، كىػػي طػػاىرة ُب األكذل، كإٍف دل 

ٌن، فهػػػو كمػػػا لػػػو قالػػػت: أضػػػللت ٙنسػػػة ُب تسػػػعة، فػػػاألكؿ طهػػػر بيقػػػ ايكػػػن متتابعنػػػ
كاألربعػػة الػػيت تليػػو حػػيض مشػػكوؾ فيػػو، كالسػػادس حػػيض بيقػػٌن، كابقػػي العشػػرة طهػػر 

 مشكوؾ فيو. كفٌسر على ىذا نظائره.
كلػػػو قالػػػت: أضػػػللت ٙنسػػػة ُب العشػػػر األكؿ، ككنػػػت يػػػـو العاشػػػر طػػػاىرنا؛ فػػػإٍف  
كاف طهرىا متتابعنا، فاٝنمسة األكذل حيض بيقػٌن، كالثانيػة طهػر بيقػٌن، كإٍف دل يكػن 

عنػػػا، فهػػػو كمػػػا لػػػو قالػػػت:/متتاب
أضػػػللت ٙنسػػػة ُب تسػػػعة؛ فاألربعػػػة األكؿ حػػػيض  (ِ)

مشكوؾ فيو، كاٝنامس حيض بيقٌن، كاألربعػة بعػده طهػر مشػكوؾ فيػو، كالعاشػر إذل 
 آخر الشهر طهر بيقٌن.

 
 

                              
 فما بعدىا من النص احملقق.  َُٔ( لقد تقدـ نظًنه ُب الصورة اٝنامسة صػُ)
 /أ(.ُُّ( هناية ؿ: )ِ)
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أمػػا لػػو قالػػت: أضػػللت ٙنسػػة ُب الشػػهر، كأعػػرؼ أف  انقطػػاع الػػدـ كػػاف كقػػت 
وؾ فيو، كبعدىا تغتسل كل يػـو كقػت الػزكاؿ، ؛ فاٝنمسة األكؿ حيض مشك(ُ)الزكاؿ

 كتتوضأ لسائر الصلوات إذل آخر الشهر.
اٞنسألة ُناٟنا، لكن قالت: كاف انقطاع دمي ُب الليػل؛ فاٝنمسػة األكذل حػيض 
 مشكوؾ فيو، كبعدىا إذل آخر الشهر تغتسل لصبلة الليل، كتتوضأ لصلوات النهار.

غتسػػػػل لصػػػػلوات النهػػػػار، كتتوضػػػػأ ، تاكلػػػػو قالػػػػت: إف انقطػػػػاع دمػػػػي كػػػػاف هنػػػػارن 
لصلوات الليل ُب انقضاء اٝنامس إذل آخر الشهر. كلو جاءىا شهر رمضاف فصامتو 

يومنا إذا علمت أف دمها كػاف ينقطػع  (ِ)كىو كامل، حصل ٟنا منو ٙنسة  كعشركفي
 .(ّ)إذا دل تعلم ذلك، كما تقدـ اكتقضي ٙنسة أايـ، كأربعة كعشركف يومن  ليبلن 

 لو قالت: كاف رل ُب كل شهر حيضتاف ال أعرؼ قدر٨نا كال كقتهما. :فرع
قاؿ الشيا أبو حامد كتبعو ابن الصباغ: أقل مػا ٪نتمػل أٍف يكػوف حيضػها يػـو 
كليلػػة أكؿ الشػػػهر، كيػػـو كليلػػػة آخػػره، كمػػػا بينهمػػا طهػػػر، كأكثػػر مػػػا ٪نتمػػل أف يكػػػوف 

شػػر يومنػػا مػػن آخػػره حيضػػها يػػـو كليلػػة مػػن أكلػػو، كٙنسػػة عشػػر بعػػده طهػػر، كأربعػػة ع
كليلػة مػن آخػره، فهػي ُب الليلػة األكذل  احيض، أك أربعػة عشػر مػن أكلػو حػيض، كيومنػ

كاليػػػـو األكؿ مػػػن الشػػػهر حػػػيض مشػػػكوؾ فيػػػو، كبعػػػد٨نا إذل آخػػػر الرابػػػع عشػػػر طهػػػر 
مشكوؾ فيو، كُب اٝنامس عشر كالسادس عشر ُب طهر بيقٌن، كُب السابع عشر ُب 

 . (ْ)مشكوؾ فيو إذل آخر الشهر حيض مشكوؾ فيو، كبعده ُب طهر

                              
، : الذىاب، كاالستحالة، كالتنحي، كزىاؿى الشيء عن مكانو، كزىالىًت الشمس، زىكىاالن ( الزكاؿُ)

ًبًد الس ماًء إذل جانب اٞنغرب، كمنو: زاؿى كزيككالن  ، الظًٌل، كزاؿى النهار: زىل ٍت، كمالىٍت عىٍن كى
 .ُّّ/ُُ، لساف العرب: َُُُ/ُكىو من ساعات النهار. انظر: القاموس احمليط: 

 ( ُب األصل: )عشرين(. األصح لغة: )كعشركف(. ِ)
 فما بعدىا من النص احملقق.  ُّٗ( كما تقدـ ُب صػّ)
، اجملموع: ٕٓٓ/ِ، الشامل، ابب اٜنيض: ّٖٓ/ُ، البياف: ٖٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ْ)

ِ/ْٖٗ. 
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كقاؿ القاضي أبو الطيػب: ىػي كػاٞنتحًنة الناسػية ألايـ حيضػها ككقتػو؛ ألن إذا 
 . (ُ)أنزلناىا ىذا التنزيل ُب شهر دل ٬نكٌنا ذلك ُب الشهر الثاشل

 

 الدائرة: (ٕ)الفصل الثالث: يف العادة
كىي أٍف تكوف للمرأة عػادات حػيض ٢نتلفػة اٞنقػادير متكػررة. فػإذا استيحيضػت 

 :ففيو مسألتافبعد ذلك 
كانت ٓنػيض ُب شػهر   (ّ)كما إذا/  إذا جرت عاداهتا على نسق كاحد،األوىل: 

ثبلثة أايـ، ٍب ُب شهر ٙنسة أايـ، ٍب ُب شهر سبعة أايـ، ٍب تعود إذل األكؿ فتحيض 
اٝنػامس ٙنسػة، كُب السػادس سػبعة، كتكػرر ذلػك مػرتٌن فػأكثر. ُب الرابع ثبلثة، كُب 

كأقل ما يكوف ذلك ُب ستة أشهر. كال ٫نرج على اٝنبلؼ ُب ثبػوت العػادة ّنػرة. كُب 
 كجهاف: (ْ)ردىا  إليهاي
 .(ٓ): الأحدمها

. كال فػرؽ بػٌن أٍف تكػوف عادهتػا منتظمػة علػى ترتيػب العػدد  (ٔ): نعػموأصحهما

                              
 .ُْٖ/ِ، اجملموع: ِّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُْٓ( انظر: التعليقة الك ل: ص/ُ)
لغة: من العىٍود، كىي كل ما اعتيد ح، صار ييفعل من غًن جهد، كاٜنالة تتكرر  ( العادةِ)

، اٞنصباح اٞننًن: ّٓٔ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط:  ج كاحد كعادة اٜنيض ُب اٞنرأة.على هن
 . مادة: عود.ّْٔ/ِ

انظر:  كاصطبلحنا: ما استمر الناس عليو على حكم العقوؿ كعادكا إليو مرة بعد أخرل.
 .ِٕ/ُ، اٜندكد األنيقة: ُْٔ/ُالتعريفات: 

 /ب(.ُُّ( هناية ؿ: )ّ)
. أم: إذل ىذه العادة الدائرة اٞنت ًسقىًة ْٗٓ/ُكاٞنثبت من الوسيط: ( ُب األصل: )إليو(. ْ)

 اٞننتظمة.
 .ِٖٓ/ُ، الركضة: ّّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
. قاؿ ُب فتح العزيز ِِْ/ُ، الغرر البهية: ُّْ/ِ، اجملموع: ّٖٔ/ُ( انظر: البياف: ٔ)

عادة ٟنا فصار كالوقت أظهر٨نا نعم؛ ألف تعاقب األقدار اٞنختلفة قد صار ":  ّّٕ/ُ
 ."كالقدر اٞنعتادين
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كمػػػا إذا كانػػػت تػػػرل ُب شػػػهر ٙنسػػػة حيضنػػػا كُب شػػػهر بعػػػده   كاٞنثػػػاؿ اٞنػػػذكور أك ال.
ثبلثػة كُب شػػهر بعػػده سػبعة ٍب ال تعػػود إذل اٝنمسػػة، كال بػػٌن أٍف تػرل كػػل كاحػػدة مػػن 
العػػػادات مػػػرة مػػػرة أك مػػػرتٌن مػػػرتٌن كمػػػا إذا كانػػػت تػػػرل ُب شػػػهرين ثبلثػػػة ثبلثػػػة كُب 

ذل الػػػثبلث. شػػػهرين بعػػػد٨نا ٙنسػػػة ٙنسػػػة كُب شػػػهرين بعػػػد٨نا سػػػبعة سػػػبعة ٍب تعػػػود إ
 مستقيم ُب سنة.  (ُ)كىذه إ٧نا ٪نصل ٟنا دكر

فإف قلنا: تيرد إليها، فإف كقعت استحاضتها عقػب شػهر الثبلثػة ردت ُب شػهر 
االستحاضة إذل اٝنمسة ُب مثالنا، كُب الثاشل إذل السػبعة، كُب الثالثػة منػو إذل الثبلثػة، 

اٝنمسػػػة ٍب إذل السػػػبعة كإف استيحيضػػػت عقػػػب شػػػهر السػػػبعة ردت إذل الثبلثػػػة ٍب إذل 
 . كإف قلنا ال تيرد إليها فقد ذكر الغزارل فيها ثبلثة أكجو:اكىكذا أبدن 

 : أهنا كاٞنبتدأة؛ فعلى ىذا ُب ردىا إذل األقل أك الغالب القوالف.أحدىا
 .ا: أهنا ترد إذل القدر األخًن قبل شهر االستحاضة أبدن واثنيها
ُب اٜنيضػتٌن اٞنتقػدمتٌن علػى االستحاضػة. : أهنػا تيػرد إذل القػدر اٞنتكػرر واثلثها

فػػػػػػإف استيحيضػػػػػػت بعػػػػػػد شػػػػػػهر اٝنمسػػػػػػة أك الثبلثػػػػػػة ردت إذل الثبلثػػػػػػة لتكررىػػػػػػا، كإف 
استيحيضت بعد شهر السبعة ردت إذل اٝنمسة، كىػذا كاألكؿ مبنيػاف علػى أف  العػادة 

 .(ِ)ال تثبت ّنرة، كالثاشل مبين على ثبوهتا
٧نػػػا ذكرىػػػا اإلمػػػاـ ُب اٞنسػػػألة الثانيػػػة اآلتيػػػة، كىػػػذه الوجػػػوه انفػػػرد هبػػػا الغػػػزارل، كإ

، كعلػػػػى ىػػػػذا ففػػػػي جػػػػوب (ّ)كالػػػػذم جػػػػـز بػػػػو األصػػػػحاب علػػػػى ىػػػػذا الوجػػػػوى الثػػػػاشل
 االحتياط عليها فيما بٌن أقل العادات كأكثرىا كجهاف:

 .(ْ)ال، كذات العادة الواحدة أصحهما:

                              
: ىو توْقف الشيء على ما يتوقف عليو، يقاؿ: دارت اٞنسألة، أم كٌلما تعلقٍت الدكر( ُ)

 ّنحلًٌ توق ف ثبوت اٜنكم على غًنه فيينقل إليو ٍب يتوٌقف على األكؿ كىكذا.
  . مادة: دكر.َِِ/ُ: ، اٞنصباح اٞننًنٕٗ/ُانظر: التعريفات الفقهية: 

 . ُّْ/ِ، اجملموع: ّّٕ/ُ، فتح العزيز: َْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ِ)
 .ِٗٓ/ُ، الركضة: ّّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ِٗٓ/ُ، الركضة: ّّٗ/ُ، فتح العزيز: ِّٕ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)
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اٞنبتػػػدأة إذا  ريد ٍتي (ِ). بنا٨نػػػا القاضػػػي علػػػى أف/(ُ): نعػػػمواثنيهمـــا
إذل أقػػػل  (ّ)
كفيػػو  ،؟ (ْ)اٜنػػيض أك غالبػػو ىػػل ٩نػػب عليهػػا االحتيػػاط فيمػػا بػػٌن اٞنػػردكد إليػػو كاألكثػػر

 . (ٓ)قوالف تقدما
فػػػػإف قلنػػػػا: ٩نػػػػب، فيتجنبهػػػػا الػػػػزكج ُب اٞنثػػػػاؿ اٞنتقػػػػدـ إذل آخػػػػر السػػػػبعة. ٍب إف 

عقبها كتيصػلًٌي  استيحيضت عقب شهر الثبلثة ٓنيضت ُب كل شهر ثبلثة، ٍب تغتسل
كتصـو إذل آخػر اٝنػامس، ٍب تغتسػل مػرة أخػرل كتيصػلًٌي كتصػـو إذل آخػر السػابع، ٍب 

 كلها كال تقضي الصبلة.  (ٔ)تغتسل كتقضي صـو  السبعةي
كإف استيحيضت عقب شهر اٝنمسة ٓنيضت ٙنسػة مػن كػل شػهر، ٍب تغتسػل 

، فػػإذا انقضػػى السػػابع اغتسػػلت أيضنػػا كتقضػػ ي صػػلوات اليػػـو عقبهػػا كتيصػػلًٌي كتصػػـو
 الرابع كاٝنامس كتقضي صـو السبعة.

كإف استيحيضػػت عقػػب شػػهر السػػبعة ٓنيضػػت مػػن كػػل شػػهر سػػبعة كاغتسػػلت 
 عقبها كصلت كتقضي صلوات األايـ األربعة األخًنة كتقضي صـو السبعة.

ىػػذا كلػػػو إذا ذكػػػرت العػػادة اٞنتقدمػػػة علػػػى االستحاضػػػة. فلػػو نسػػػيتها فلػػػم تػػػٍدًر 
فمقتضػى كػبلـ األصػحاب علػى  ،أك اٝنمسػة أك السػبعة ؟ (ٕ)أحاضت بعػد  الثبلثػةي

ما ذكره الرافعي، ككبلـ الغزارل: أهنا تيػرد إذل أقػل اٞنقػادير، سػواء قلنػا: تيػرد الػذاكرة إذل 
العػػػادة الػػػدائرة أـ إذل القػػػدر اٞنتقػػػدـ؟، فتحػػػيض مػػػن كػػػل شػػػهر ثبلثػػػة ُب اٞنثػػػاؿ، فهػػػي 
حيض بيقٌن، ٍب تصـو بعدىا كتغتسل كتصػلي فتتوضػأ لكػل صػبلة كتصػلي إذل آخػر 

                              
، اجملموع: ّّٖ/ُالعزيز: ، فتح ِّٕ/ُ، ُنر اٞنذىب: ْٕٓ/ُ( انظر: التهذيب: ُ)

 .ُٖٔ/ِ، كفاية النبيو: ِْٗ-ِْٖ/ِ
 /أ(.ُِّ( هناية ؿ: )ِ)
 ( ُب األصل: )ريد (. كالصحيح لغة أف يؤنث الفعل.ّ)
 .ٓٔٓ،ّٓٓ/ُ( انظر: التعليقة: ْ)
 من النص احملقق. ُِٓ( راجع النص احملقق: صػٓ)
 .ّّٗ/ُ( ُب األصل: )السابع(، كاٞنثبت من  فتح العزيز: ٔ)
 ( ُب األصل: )الثبلث(.ٕ)
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اٝنػػػامس، ٍب تغتسػػػل كتتوضػػػأ لكػػػل صػػػبلة إذل آخػػػر السػػػابع فتغتسػػػل، ٍب ىػػػي طػػػاىر 
 .(ُ)بيقٌن إذل آخر الشهر

كجعػػػل اإلمػػػاـ كالغػػػزارل ىػػػذا ٢نصوصنػػػا ّنػػػا إذا قلنػػػا: إف الػػػذاكرة تيػػػرد إذل العػػػادة 
 . أما إذا قلنا: ترد إذل القدر اٞنتقدـ على االستحاضة فوجهاف:(ِ)الدائرة

 .(ّ)االعادات أيضن : تيرد إذل أقل أحدمها
. كُب كجػػوب االحتيػػاط علػػى اٞنبتػػدأة مػػن مردىػػا إذل (ْ): أهنػػا كاٞنبتػػدأةواثنيهمــا

. قػػػاؿ الغػػػزارل: كىػػػو األقػػػيس، ال ٫نػػػتص (ٓ)آخػػػر اٝنمسػػػة عشػػػر كجهػػػاف أيتيػػػاف ىنػػػا
. كعلػػػى ىػػػذه (ٔ)االحتيػػػاط ّنػػػا أيٌب التفريػػػع علػػػى ىػػػذا الوجػػػو، ال نلتفػػػت إذل األقػػػدار

االحتيػاط خػبلؼ، إذا قلنػا بػو، فػبل ٫نػتص آبخػر أكثػر األعػداد بػل الطريقة يكوف ُب 
 (ٖ)./(ٕ)٩نب إذل أكثر مدة اٜنيض

 

                              
 .ّّٗ/ُ، فتح العزيز: َْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ُ)
 .َْٕ/ُشيخو إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب ا. كبو قاؿ أيضن ْٗٓ/ُ( انظر: الوسيط: ِ)
 .َّْ/ِ، اجملموع: َّْ/ ُ، فتح العزيز: َْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ّ)
 .ِٗٓ/ُ، الركضة: َّْ/ُفتح العزيز: ، ْٗٓ-ْٖٓالبسيط: ص/انظر:  (ْ)
 .َُٓراجع: النص احملقق صػ تقدـ قوالف ُب أمرىا ابالحتياط إذل آخر اٝنمسة عشر. (ٓ)
ُب شرح  ، قاؿ ابن الصبلحْٖٓ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/َْٔ/ُانظر: الوسيط:  (ٔ)

لة : "ٍب إف اقتصاره أكالن على القوؿ أبهنا كاٞنبتدأة، ٍب إعادتو ذلك ُب ٗن ِْٗ/ُاٞنشكل
 الوجوه ترجيح منو لو، كهللا أعلم".

فإف نسيتها ٓنيضت من كل شهر ثبلثة، فإهنا أقل ":  ّّٗ/ُُب فتح العزيز  ( قاؿ الرافعيٕ)
اٞنقادير اليت عهدهتا، كىي حيض بيقٌن، كىل ٫نتص ىذا اٛنواب بقولنا: إهنا ترد إذل 

األكثرين أنو مستمر على ؟، قضية كبلـ االعادة الدائرة أك ىو مستمر على الوجهٌن ٗنيعن 
ما يستوم التفريع على كجهٌن ٢نتلفٌن، كإف قلنا: ىي كاٞنبتدأة  ا، ككثًنن االوجهٌن ٗنيعن 

كقد ذكرن قولٌن ُب اٞنبتدأة أهنا ىل تؤمر ابالحتياط إذل آخر اٝنمسة عشر؟، فهما 
جارايف ىاىنا فيحصل من ىذا خبلؼ ُب أهنا ىل ٓنتاط؟ كإذا احتاطت فبل ٫نتص 

 ."حتياط على ىذا آبخر أكثر األعداداال
 /ب(.ُِّ( هناية ؿ: )ٖ)
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إذا كانػػت عادهتػػا ٢نتلفػػة ابألقػػدار اٞنػػذكورة لكػػن ليسػػت منتظمػػة علػػى الثانيــة: 
ػػقو كاحػػدو  بػػػل أتٌب ٢نتلفػػة؛ فمػػرة بتقػػػدـ الثبلثػػة، كمػػرة بتػػػأخر، كمػػرة بتوسػػط، ككػػػذا  نىسى

 اٝنمسة كالسبعة.
فقد بىن اإلماـ كالغزارل ىذه على األكذل، فإف قلنا: إف العادة إذا كانت متسػقة 
ال تيرد إليها اٞنستحاضة فػأكذل إذا كانػت ٢نتلفػة. كإف قلنػا: تيػرد إليهػا فالعػادة اٞنختلفػة 

؛ فتغتسػػػػل بعػػػػد (ُ)كاٞنتسػػػػقة اٞننسػػػػية، فحكمهػػػػا مػػػػا تقػػػػدـ ُب االحتيػػػػاط كاالخػػػػتبلؼ
إذل انقضاء اٝنامس، ٍب تغتسل كتتوضأ لكل صػبلة إذل  الثبلثة، ٍب تتوضأ لكل صبلة

انقضػػػػاء السػػػػابع، ٍب تغتسػػػػل، ٍب ىػػػػي طػػػػاىر إذل آخػػػػر الشػػػػهر، كعلػػػػى كجػػػػو يسػػػػتمر 
 .(ِ)االحتياط إذل آخر الشهر كما مر

األكجػو  (ّ)تػتلخص فيهػا ثبلثػة أكجػو  كىػيي اكذكر الرافعي أف لؤلصحاب طرقن 
علػػى القػػوؿ أبهنػػا ال تيػػرد إذل العػػادة  (ْ)ألكذلياٞنتقدمػػة عػػن ركايػػة الغػػزارل ُب اٞنسػػألة  ا

 الدائرة، ككذا ذكرىا اٞنتورل:
: أهنا تيرد إذل قدر حيضها ُب الشهر الذم قبل شهر االستحاضػة، بنػاء علػى أصحها

 . (ٓ)ثبوت العادة ّنرة

                              
: "إذا كانت  َْٔ. قاؿ ُب البسيط، كتاب اٜنيض، ص/ّّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)

األقدار ما ذكرنه، كلكن كاف عودىا غًن منتظم، فكانت ٓنيض ثبلثة، كٙنسة، كسبعة، 
اٞنسألة األكذل: ترد إذل النوبة األخًنة، ال على نسقو كاحد، فإذا استحيضت؛ فإذا قلنا ُب 

فهذه أكذل، كإف قلنا: ال ترد إذل األخًنة، فهذه كاليت نسيت النوبة اٞنتقدمة على 
االستحاضة، فكاف اٞنضبوط ىو اٞنقادير، كانطباؽ اٜنيض على أكؿ الشهر، مع انتفاء 

 اٝنلط. كهللا أعلم".
 من النص احملقق. ُّٔ( كما مٌر ُب ضػِ)

 .ّّٗ/ُ، فتح العزيز: َْٔ/ُ، الوسيط: َُْ-َْٗ/ُهناية اٞنطلب:  كانظر:
 ( ُب األصل: )كىو(. كاٞنثبت ىو الصحيح لغة.ّ)
 ( ُب األصل: )األكؿ(. كاٞنثبت ىو الصحيح لغة.ْ)
ردت إليها، كإال فرتد إذل األقل  ( كالثاشل: أف القدر اٞنتقدـ عليها إف تكرر مرتٌن أك ثبلاثن ٓ)

متكرر كمستيقن. كالثالث: أهنا كاٞنبتدأة كال نظر إذل شيء من تلك  من عادهتا؛ ألنو
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 ، ٍب إهنا تيرد إذل األقل.(ِ)الثالث (ُ)كأطلق اٞنتورل ىنا  القوؿي
، فػػػػػإف أكجبنػػػػػاه (ّ)االحتيػػػػػاط اٝنػػػػػبلؼ اٞنتقػػػػػدـكعلػػػػػى األكجػػػػػو؛ ففػػػػػي كجػػػػػوب 

احتاطػػػت علػػػى الػػػوجهٌن األكلػػػٌن إذل أكثػػػر العػػػادات، كعلػػػى الثالػػػث إذل أكثػػػر مػػػدة 
 اٜنيض. ىذا كلو إذا ذكرت العدد اٞنتقدـ على االستحاضة، فإف نسيتو فوجهاف:

أهنػػػا تيػػػرد إذل أقػػػل العػػػادات، فعلػػػى ىػػػذا ٩نػػػب االحتيػػػاط إذل أكثػػػر  أصـــحهما:
 .(ٓ)ستحب. كفيو كجو: أنو يي (ْ)العادات

، ففػػػػػػي كجػػػػػػوب االحتيػػػػػػاط اٝنػػػػػػبلؼ اٞنتقػػػػػػدـ ُب (ٔ)أهنػػػػػػا كاٞنبتػػػػػػدأة واثنيهمــــــا:
 .(ٕ)اٞنبتدأة

  

                                                                            
، البياف: َْٖ/ُ، هناية اٞنطلب: ٔٔٓ/ُانظر: التعليقة:  العادات. كقد سبق ذكرىا.

، هناية احملتاج: ِِٓ/ُ، الغرر البهية: َِٔ/ُ، الركضة: َّْ/ُ، فتح العزيز: ّٖٔ/ُ
ُ/ّْٓ. 

 يح لغة أنو موصوؼ لصفة: الثالث.( ُب األصل: )قوؿ الثالث(. كالصحُ)
 .ُٕٗ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض/ص: ِ)
   .َُٓ( راجع النص احملقق صػّ)
، ِْٗ/ِ، اجملموع: َّْ/ُ، فتح العزيز: ْٓٓ/ُ( كىو اٞنتعمد. انظر: التهذيب: ْ)

 .َْٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِّٓ/ُ، هناية احملتاج: ِٓ-ُِٓ/ُ، حاشية اٛنمل: ُّْ
 : حكاه بعضهم.ُّْ/ِ، كاجملموع َّْ/ُالعزيز ( ُب فتح ٓ)
 .ِٗٓ/ُ، الركضة: َّْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 َُِػ( راجع النص احملقق صٕ)
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 (ٔ)الباب اخلامس: يف التلفيق
؛ إمػا يومنػا كيومنػا، أك (ِ)كىو أٍف ينقطع دـ اٞنرأة فرتل زمننػا حيضنػا ك زمننػا نقػاءني

أف ينقطػع الػدـ ٝنمسػة عشػر فمػا دكهنػا، يػومٌن كيػومٌن ك٥نػو ذلػك، فػإف انقطػع فإمػا 
 أك يتجاكزىا.

، اأٍف ينقطػع ٝنمسػة عشػر أك مػا دكهنػا، فػأايـ الػدـ حػيض قطعنػالقسم األول: 
 كُب أايـ النقاء قوالف:

عليهػا فتحػيض ُب  اٜنػيض ييسػحب (ّ)أف  حكػم/ -عنػد اٛنمهػور- :أصحهما
أايـ النقػاء  (ٔ)أٌن نػىٍلػتىًقطي  الثـاين: .(ٓ)كقػوؿ التحيػيض (ْ)الكل، كيسػم ى قػوؿ الس ػحب

                              
من النص احملقق. كقد ذكر اٞنؤلف ىنا أيضنا تعريفو  َٔ( تقدـ تعريف )التلفيق( ُب صػُ)

 .ِّٕ/ُ، الركضة: ُّْ/ُالعزيز:  كانظر: فتح االصطبلحي اٞنراد بو ُب ىذا الباب.
 . كىو الصحيح لغة.ِّٕ/ُ( ُب األصل: )زمن نقي(. كاٞنثبت من الركضة: ِ)
 /أ(.  ُّّ( هناية ؿ: )ّ)
ْر الشيء.  تقوؿ: سىحىٍبتي ذيلي ابألرض سىٍحبنا، كٚني الس ٍحبي ( ْ) : ُب اللغة: كىو جى

.  السحاب سحاابن تشبيهنا لو بذلك،  كأنو ينسحب ُب اٟنواء انسحاابن
 . مادة: سحب.ُِْ/ِ، مقاييس اللغة: ِٕٔ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

كاٞنراد بو عند الشافعية: أف ييعطى النقاءي اٞنتخلل بٌن أايـ اٜنيض حكم اٜنيض. كٌٚنوه 
 بذلك ألهنم يسحبوف اٜنكم ابٜنيض على النقاء فيجعلوف الكل حيضنا.

 )كىذا ابب بياف اٞنسألة(.. َُٕ/ِ، كفاية النبيو: َِٓ/ِانظر: اجملموع: 
، ُنر ُْٔ/ُ، الوسيط: َِْ/ُ، هناية اٞنطلب: ٗٗٓ/ُانظر: التعليقة: ( انظر: ٓ)

 .ّٖٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُٓ/ِ، اجملموع: ُّْ/ُفتح العزيز:  ّٔٓ/ُاٞنذىب: 
الشيء كاٍلتػىقىطىو: إذا أخذه من األرض. فااللتقاط: اأٍلىٍخذي كالر ٍفع، كقيل: كجود  من لىقىطى  (ٔ)

، مادة: ْٕ/ِ، النظم اٞنستعذب: ّْٗ/ٕانظر: لساف العرب: الشيء من غًن طلب. 
 لقط.

كدل ٩ناكز االنقطاع ٙنسة  ,اٜنيض: أف اٞنرأة إذا أاتىا الدـ يومنا كانقطع يومنا ُبكاٞنراد بو 
، فإهنا ىل تلتقط أايـ النقاء اٞنتخلل بٌن الدماء، - كىو أكثر مدة اٜنيض -اعشر يومن 

فيحكم ٟنا أبف ٗنيع األايـ، أم: أايـ الدماء كما يتخللو من طهر حيض، أـ ال ؟، 
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٥نكػم ابلطهػر فيهػا ك٥نيىيًٌضيػها أزمنػة الػدـ ال غػًن، كصػححو الشػيا أبػػو  (ُ) كيكنػيلىفًٌقيهػا
 .(ِ)حامد، كٗناعة من العراقيٌن

كال فرؽ ُب جرايف القولٌن بػٌن أف يكػوف زمػن النقػاء أقػل زمػن اٜنػيض أك أكثػر 
 فإف قلنا ابألكؿ فشرطو:ك بعضو أ٘نر. أك أقل، ك ال بٌن أف يكوف أسود أك أ٘نر، أ

أف يكوف النقاء ١نيٍتػىوىشنا
ح، يثبت ٟنمػا حكػم  بدمٌن ُب اٝنمسة عشر يومنا (ّ)

 اٜنيض فينسحب على ما بينهما.

 أما النقاء الذم ال يقع بٌن دمي حيض فهو طهر قطعنا، كمىث لو الغزارل:
كأربعػػة عشػػر نقػػاءن كرأت ُب السػػادس عشػػر دمنػػا؛  اكليلػػة دمنػػ اكمػػا لػػو رأت يومنػػ

، كمػػا لػػو رأت يومنػػا دمنػػا كيومنػػا نقػػاءن إذل الثالػػث عشػػر كدل (ْ)طهػػر افاألربعػػة عشػػر يومنػػ
يعػػػد ُب اٝنػػػامس عشػػػر، فػػػالرابع عشػػػر كاٝنػػػامس عشػػػر طهػػػر؛ ألف النقػػػاء فيهػػػا لػػػيس 

من الػدمٌن أك كىل يشرتط أٍف ال ينقضي كل كاحد  بدمٌن ُب اٝنمسة عشر. ا١نيٍتػىوىشن 
 فيو ستة أكجو: ،ابلنقاء عن أقل اٜنيض؟ (ٓ)الدماء اٞنختلطة

                                                                            
ككذلك إف جاكز االنقطاع اٝنمسة عشر. كيسمى قوؿ اللقط كالتلفيق. انظر: فتح 

 . َُٓ/ِ، اجملموع: ُّْ/ُالعزيز: 
 .ُّْ/ُاألصل: )أك(. كاٞنثبت من فتح العزيز:  ( ُبُ)
البندنيجي، كاحملاملي، كسليم ( من الذين صححوا قوؿ التلفيق أيضنا، ُب النقاء اٞنتخلل: ِ)

، اٜناكم الكبًن: ٖٖ/ُانظر: اٞنهذب: الرازم، كاٛنرجاشل، كالشيا نصر، كغًنىم. 
، كفاية َُٓ/ِ ، اجملموع:ّٕٓ-ّٔٓ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٕٗ/ُ، البياف: ّْٗ/ُ

 .َُْ/ِالنبيو: 
، يقاؿ: اٍحتػىوىشى القـو ابلصيد: أحاطوا بو، كقد يتعدل -بضم اٜناء-: من اٍٜنيوش ا١نيٍتىًوشن  (ّ)

ـي الطهر،  -ابلفتح–بنفسو فيقاؿ: اٍحتػىوىشيٍوه، كاسم اٞنفعوؿ ١نيٍتػىوىش  ، كمنو: اٍحتػىوىشى الد
 كاكتنفتو من طرفيو، فالطهر ١نيٍتػىوىشه بدمٌن.كأف الدماء أحاطت ابلطهر 

 . مادة: حشو. ََُِ/ّ، الصحاح: ُٔٓ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 .ِْٔ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ِْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ْ)
 ) الشرط الثاشل: ُب قدر اٜنيض احمليط ابلنقاء..(. ِْٔ/ُ( عبارة الغزارل ُب الوسيطٓ)
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ػػػرط أف ال يػػػنقص -قػػػوؿ احملمػػػودم-: أصـــحها : أنػػػو ال يشػػػرتط ذلػػػك، بػػػل الش 
 .(ُ)عن قدر أقل اٜنيض اٗنيع الدماء الواقعة ُب اٝنمسة عشر يومن 

قبػل النقػاء : أنو ال ييشرتط أف ال ينقص كل كاحد من الدمٌن اٜناصلٌن واثنيها
نقصنػػا  اكبعػػده عػػن أقػػل اٜنػػيض ليسػػتقل كػػل منهمػػا كييسػػتتبع غػػًنه، حػػ، لػػو رأت دمنػػ

عػػن األكؿ كنقػػاءن  كي
دمنػػا آخػػرين غػػًن نقصػػٌن عنػػو، فػػاألكؿ دـ فسػػاد، كاآلخػػراف  (ِ)

 .(ّ)مع ما بينهما من النقاء حيض
قػل مػػن ، أنػػو ال يشػرتط األمػراف، فلػػو كػاف ٠نمػوع الػػدماء أ(ْ): لؤل٧نػاطيواثلثهـا

أكؿ اٜنػػيض كمػػا لػػو رأت سػػاعةن ُب اليػػـو األكؿ دمنػػا كسػػاعةن ُب اليػػـو اٝنػػامس عشػػر 
 .(ٓ)كانتىا مع النقاء اٞنتخلل بينهما حيضا، كضيعًٌف  ادمن 

 : أنو يشرتط أف ال ينقص الدـ األكؿ خاصةن عن قدر أقل اٜنيض.ورابعها
 : أنو يشرتط أف ال ينقص األكؿ أك اآلخر عنو.وخامسها
. كلػو رأت صيػفرة أك (ٔ): أنػو يشػرتط أف يبلػغ أحػد الػدماء أقػل اٜنػيضسادسها

                              
، اجملموع: ْٕٔ/ُ، الوسيط: ُْْ-ُّْ/ُهناية اٞنطلب:  ( كىو اٞنعتمد. انظر:ُ)

 .ُِٓ/ُ، الغرر البهية: ّّ/ُ، السراج الوىاج: ُِْ/ِ، كفاية النبيو: َٓٓ/ِ
كُب اجملموع  ،كالصحيح إثباتو كما دؿ عليو السياؽ ،( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلِ)

آخرين غًن نقصٌن، فاألكؿ ح، لو رأت دمنا نقصنا عن أقل اٜنيض كدمٌن ":  َٓٓ/ِ
 ."دـ فساد، كاآلخراف كما بينهما من النقاء حيض

 .ُْْ-ُِْ/ِ، كفاية النبيو: َٓٓ/ِ( انظر: اجملموع: ّ)
، من األ٧ناطي: ىو العبلمة، أبو القاسم عثماف بن سعيد بن بشار، أبو القاسم األ٧ناطي( ْ)

أصحاب اٞنزشل كالربيع، كىو أستاذ ابن سريج. قاؿ الشيا أبو إسحاؽ: ىو كاف السبب 
 ىػ.  ُِٖٖب نشاط الناس ببغداد لكتب فقو الشافعي، كٓنٌفظو. مات ُب شواؿ سنة 

 .َْٔ/َُ، سًن أعبلـ النببلء: ٖٗٓ/ِانظر: طبقات الشافعية: 
عن قوؿ األ٧ناطي  ُّْ/ُُب هناية اٞنطلب  -هللار٘نو -( ٣نن ضٌعفو إماـ اٜنرين، فقاؿ ٓ)

 .ُْْ/ِكانظر: كفاية النبيو :  كىذا سرؼ ك٠ناكزة حد".ىذا: "
، التعليقة: ُّْ/ُ، هناية اٞنطلب: ّٕٗ-ّٔٗ/ُ( انظر األكجو ُب: اٜناكم الكبًن: ٔ)

 .ُْْ-ُِْ/ِ، كفاية النبيو: َٓٓ/ِ، اجملموع: ْٕٔ/ُ، الوسيط: ٓٗٓ/ُ
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 (ُ)كيدرة بٌن دمٌن أسودين أك أ٘نرين كفٌرعنا على أف الكيدرة كالصيػفرة اٜناصػلتٌن ُب/
غًن أايـ العادة ليسىا ُنيض  فهي كتخلل النقاءي
(ِ) . 

كال ُب خػركج  كعلى كبل القولٌن ال ٤نعل أزمنة النقاء أطهارنا ُب انقضػاء العػدة،
الطػػػػبلؽ فيهػػػػا عػػػػن كونػػػػو بػػػػدعينا، كإ٧نػػػػا اٝنػػػػبلؼ ُب أهنػػػػا أطهػػػػار ابلنسػػػػبة إذل كجػػػػوب 
، كاالغتساؿ، كصحة العبادات اٞنوقوفػة علػى الطهػارة، كحػل الػوطء،  الصبلة، كالصـو

 ؛ فالنظر ُب ثبلثة أمور:(ّ)فإف قلنا ابلثاشل
أف ٠نمػػػػوع الػػػػدماء ُب اٝنمسػػػػة عشػػػػر يومنػػػػا  إفي األول:

يػػػػنقص عػػػػن أقػػػػل  (ْ)
كىػذا دـ فسػاد، ِنػػبلؼ  اٜنػيض كىػو يػـو كليلػة علػى اٞنػذىب، فػػبل حػيض ٟنػا قطعنػا،

مػػا إذا فٌرعنػػا علػػى األكؿ فػػإن نكتفػػي ابلػػدـ النػػاقص عػػن األقػػل ك٤نعػػل النقػػاء اٞنتخلػػل 
طهرنا على قوؿ األ٧ناطي كإف كاف ىذا ىو الصحيح عليو
(ٓ) . 

كشػػػرط ُب جرايهنمػػػا أف تزيػػػد مػػػدة  كمػػػنهم مػػػن دل ٩نػػػر القػػػولٌن ُب ىػػػذه اٞنسػػػألة،
 .(ٔ)الدـ عن أقل اٜنيض

                              
 /ب(.ُّّ)( هناية ؿ: ُ)
( ُب األصل: )فهو من ١نل الغنب( ىكذا، عبارة غًن كاضحة. كاٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من ِ)

: "فإف قلنا: الصفرة ُب غًن أايـ  ِّْ/ُُب فتح العزيز . قاؿ الرافعيَُٓ/ِاجملموع: 
كلو : " َُٓ/ُِب اجملموع  العادة ليست حيضنا فهو من صور التقطع"، كقاؿ النوكم

ـ األسود صفرة أك كدرة كقلنا إهنا ليست ُنيض فهي كتخلل النقاء كإال ٔنلل بٌن الد
: "لو رأت  ِّْ/ُ"، كُب الركضة فاٛنميع حيض كلو ٔنللت ٘نرة فاٛنميع حيض قطعنا

 صفرة أك كدرة بٌن سوادين، كقلنا: إهنا ُب غًن أايـ العادة ليست حيضنا فهي كالنقاء".
 ( أم ابلوجو الثاشل. ّ)
 : "إف دل يبلغ ٠نموعها أقل اٜنيض".   ِْٕ/ُ)أك(. كُب الركضة  ( ُب األصل:ْ)
 .ُِْ/ُ، ٓنفة احملتاج: َِٓ/ِ( انظر: اجملموع: ٓ)
كحكى القاضي اٜنسٌن : "ُِْ/ِ، قاؿ ُب كفاية النبيوّْْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)

ل ذلك أك كاإلماـ غًن٨نا: أف ١نل جرايف القولٌن ما إذا كانت ترل يومنا كليلة دمنا، كمث
دكنو نقاء. أما إذا رأت نصف يـو دمنا كنصف يـو نقاء، فقد قاؿ أبو بكر احملمودم: 

كقاؿ  . كالضابط عنده ُب إجرائهما ما أسفلناه عن ٗنهور العراقيٌن.اإهنما ٩نرايف أيضن 
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أمػػا إذا بلغػػت الػػدماء ُب اٝنمسػػة عشػػر يومنػػا كليلػػةن فػػأكثر؛ فػػإف بلػػغ كػػل كاحػػد 
كليلػػػة جعلنػػػا أايـ النقػػػاء طهػػػرنا علػػػى ىػػػذا القػػػوؿ. كعػػػن  امػػػن الػػػدـ األكؿ كاآلخػػػر يومنػػػ

اٜنىن اًطي
 . (ِ)طريقة قاطعة: أف أزمنة النقاء ُب ىذه اٜنالة حيض قطعنا (ُ)

كالقػػوالف فيمػػا إذا دل يبلػػغ كػػل دـ مػػن الطػػرفٌن أقػػل اٜنػػيض. فػػإف دل يبلػػغ كاحػػد 
كنصػف يػـو نقػاءن، أك سػاعة  امن الطرفٌن أقلػو، كمػا لػو كانػت ٓنػيض نصػف يػـو دمنػ

ا القػػػوؿ فتكػػػوف كسػػػاعة نقػػػاءن كىكػػػذا إذل آخػػػر اٝنمسػػػة عشػػػر، فػػػتلقط علػػػى ىػػػذ ادمنػػػ
طاىرة ُب كقت النقاء تيؤمر فيو ابلصبلة حائضنا ُب كقت رؤية الػدـ، كحيضػها أكقػات 

 الدـ خاصة سبعة أايـ كنصف ُب اٞنثالٌن.
كأما على قوؿ الس حب فحيضها أربعة عشر يومنػا كنصػف فيمػا إذا رأت نصػفنا 

 كنصفنا، كُب اٞنسألة طريقاف آخراف:
 .(ّ)على القولٌن، ككل ذلك دـ فساد: أف ىذه ال حيض ٟنا أحدمها
: إنػػو إف توس ػػط أكقػػات النقػػاء دـ ىػػو أقػػل اٜنػػيض التقطنػػا، كإال فالػػدـ  والثــاين

. كإف بلػػغ أحػػد الػػزمىنٌن ُب الطػػرفٌن أقػػل اٜنػػيض (ْ)كلػػو دـ فسػػاد، كاٞنػػدة كلهػػا طهػػر
 دكف اآلخر فثبلث طرؽ:

                                                                            
فقيل: ألف الشرط أف ال ينقص أكؿ  غًنه: إنو ال ٩نرم القوؿ الثاشل، كاختلفوا ُب سببو:

 اعن أقل اٜنيض، فلو كاف أكؿ دـ أقل اٜنيض، كرأت بعده نصف يـو دمن دـ تراه 
كقيل: ألف الشرط ُب جراينو أف يكوف أكؿ  كنصف يـو نقاء إذل آخر اٞندة جرل القوالف.

 دـ أقل اٜنيض، ككذا آخر دـ، كدل يوجد ذلك".
الط م الشافعي، من  : ىو اٜنسٌن بن دمحم بن اٜنسن أبو عبد هللا اٜنىن اًطي( اٜنىن اًطيُ)

أصحاب الوجوه، صاحب الفتاكل اٞنشهورة، لو مصنفات كثًنة ُب الفقو كأصولو، كعنو 
أخذ فقهاء شًناز، قدـ بغداد إذل الشيا أيب حامد، كركل عنو القاضي أبو الطيب، 

ىػ  ََْ الشًنازم كدل يؤرخ كفاتو. توُب ُب طريق مكة، بعد سنة كذكره الشيا أبو إسحاؽ
 .ِْٓ/ِ، هتذيب األٚناء كاللغات: ّٕٔ/ْانظر: طبقات الشافعية الك ل:  بقليل.

 ، ّّْ/ُ، كفاية النبيو: َٓٓ/ِ، اجملموع: ّّْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 .َٓٓ/ِ، اجملموع: َْٕ/ُ( انظر: التهذيب: ّ)
 .َٓٓ/ِ، اجملموع: ّّْ/ُ، فتح العزيز: ِْٔ/ُم الكبًن: ( انظر: اٜناك ْ)
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كأكقػات الػدـ  : أنػو علػى القػولٌن، فعلػى ىػذا القػوؿ أكقػات النقػاء طهػرأصحها
 .(ُ)حيض، كعلى اآلخر الكل حيض

: أف الذم بلغ أقل اٜنيض خاصػة حػيض كالػذم دل يبلغػو دـ فسػاد فهػو الثانية
 .(ّ()ِ)ُب أايـ النقاء طهر/

: أنػػو إف بلػػغ األكؿ أقػػل اٜنػػيض فهػػو ١نػػل اٝنػػبلؼ، فتلػػتقط علػػى ىػػذا القػػوؿ، الثالثــة
اٜنيض خاصػة، كمػا عػداه  كتسحب على قوؿ الس حب. كإف بلغو اآلخر خاصة فهو

 .(ٓ). كىذه االختبلفات ترجع إذل ٓنرير ١نل اٝنبلؼ كتقدـ(ْ)مع أكقات النقاء طهر
ا علػػى قػػدر الفػػرتات  :ُب قػػدر النقػػاء، كشػػرط فيػػوالنظــر الثــاين:  أف يكػػوف زائػػدن

 اٞنعتادة بٌن دفعات الدـ.
الػػرحم ٍب  : كإف  الػػدـ ٩نتمػػع ُب-كدل يػػذكركا لػػو ضػػابطنا، ٍب ضػػبطو-قػػاؿ اإلمػػاـ 

الػػرحم يدفعػػو شػػيئنا فشػػيئنا، فػػالفرتة مػػا بػػٌن ظهػػور دفعػػة كانتهػػاء دفعػػة أخػػرل مػػن الػػرحم 
، قػاؿ: كرّنػا تػردد (ٔ)إذل منفذ الفرج، فما زاد على ذلك فهو النقاء الػذم فيػو القػوالف

، ؟النػػاظر ُب مطلػػق الزائػػد علػػػى اٞنػػدة اٞنػػذكورة، ىػػل ٫نػػػرج عػػن أحػػد الفػػرتات اٞنعتػػػادة
 .(ٕ)انتهى

                              
، َْٕ/ُ، التهذيب: ِِٗ/ُ، اٜنلية: ٖٖ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ُ)

 .ُِْ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُٓ/ِ، اجملموع: ّّٓ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّْٗ/ُالبياف: 
 /أ(.ُّْ( هناية ؿ: )ِ)
 .َٓٓ/ِاجملموع: ، ّّْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
، ُنر اٞنذىب: ٖٖ/ُ، اٞنهذب: ْٕٓ/ُ، التعليقة: ِْٕ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)

 .ّّْ/ِ، كفاية النبيو: ِْٕ/ُ، الركضة: ّّْ/ُ، فتح العزيز: ّٖٓ/ُ
 من النص احملقق. ُْٕ-ُّٕ( راجع النص احملقق صػٓ)
 .ُِْ/ُانظر: هناية اٞنطلب: ك  آنفنا ُب النظر األكؿ. ( فيو القوالف اللذاف تقدـ ذكر٨نا ٔ)
.ىذا ليس من قوؿ اإلماـ، كإ٧نا قالو الرافعي ُب فتح ُِْ/ُانظر: هناية اٞنطلب:  (ٕ)

: "قاؿ الرافعي: كرّنا تردد الناظر ُب أف  ِّٕ/ُُب الركضة  ، كقاؿ النوكمِّْ/ُالعزيز
 ة ؟".مطلق الزائد ىل ٫نرج عن الفرتة ألف تلك مدة يسًن 
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أبف  (ّ) ُب الفػػػرؽ بػػػٌن الفػػػرتة كالنقػػػاءي: (ِ)حامػػػد كمػػػن اتبعػػػو (ُ)كللشػػػيا  أيبي
لىػػػٍتي  (ْ)الفػػػرتة: ىػػػي اٜنالػػػة الػػػيت ينقطػػػع هبػػػا جػػػرايف الػػػدـ كيبقػػػى أثػػػر ُنيػػػث لػػػو  أىٍدخى

ابلػػدـ مػػن ٘نػػرة أك صػػفرة أك كػػدرة، كقػػالوا: ىػػذه حالػػة حػػيض  ميلىو ثىػػةن القطنػػة ٝنرجػػت 
فيػو القطنػة  (ٓ)قصرت أـ طالػت. كالنقػاء: أف يصػًن فرجهػا ُنيػث لػو  أىٍدخىلىػٍتي اقطعن 

 .(ٕ)، كىو ظاىر النص، كىو الصحيح(ٔ)ٝنرجت بيضاء،  فهذا الضبطي
 

فػإف كػاف الػدـ اٞنتقػدـ اٞنتقطػع  ؛ُب االغتساؿ عنػد كجػود النقػاءالنظر الثالث: 
دماء لػو بلػغ يومنػا كليلػةن دل يكػن : إف ٠نمػوع الػ(ٖ)إف قلنػا ،أقل من يـو كليلػة دل تغتسػل

  حيضنا بل يشرتط أف يتقدمو أقل اٜنيض.
 . (ٗ)الوجهٌن أظهركإف قلنا: يكوف حيضنا، دل ٩نب الغسل ُب 

: ٩نب، كال ٫نػرج عػن كونػو حيضنػا إال أف ٫نلػو اٝنمسػة عشػر دـه يتممػو، وقيل
. كال فػػرؽ بػػٌن االنقطػػاع األكؿ كمػػا بعػػده مػػا دل يبلػػغ اٞنتقػػدـ أقػػل (َُ)كجػػـز بػػو اٞنتػػورل

                              
 ( ُب األصل: )أبو(، كالصواب لغة: أيب.ُ)
 منهم: صاحبو القاضي أبو الطيب الط م، كصاحبو الشيا أبو إسحاؽ الشًنازم.  (ِ)

 .َٔٓ/ِانظر: اجملموع: 
( ُب األصل: )الفرتة أبف الفرتة( ىكذا، كىي عبارة غًن كاضحة. كاٞنثبت من: مغين احملتاج: ّ)

 .ّٔٓ/ُ، كهناية احملتاج: ِْٗ/ُ
 ( ُب األصل: )أدخل(، كالصواب لغة: أدخلت.ْ)
 ( ُب األصل: )أدخل(.ٓ)
 .ِّٕ/ُ( ُب األصل: )فاٞنراد(، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من الركضة: ٔ)
، ُُِ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُْ/ِ، كفاية النبيو: ِّٕ/ُ، الركضة: ِٖ/ُ( انظر: األـ: ٕ)

كال : " َٔٓ/ُِب اجملموع  قاؿ النوكم. ٖٖ/ُ، إعانة الطالبٌن: ُِْ/ُٓنفة احملتاج: 
 مزيد عليو ُب كضوحو كصحة معناه كالوثوؽ بقابليتو".

 .ْٔٔ/ُ( ُب األصل: )كإف(، كالصحيح بدكف كاك، كما ُب الوسيط: ٖ)
، ّٕٓ/ُ، ُنر اٞنذىب: َِْ/ُ( كىو األظهر اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: البياف: ٗ)

 .ُْٓ/ِالنبيو: ، كفاية ِٕٔ/ُ، الركضة: َْٓ/ِاجملموع: 
 . ِّٔ-ِّٓ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض/ ص: َُ)
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 .  اٜنيض، فإف بلغو دفعة أك دفعات لزمها الغسل كالصبلة كالصـو
أهنػػا ال تغتسػػل بػػل تتوضػػأ كتصػػلي. كحكػػم  (ُ)كأمػػا علػػى القػػوؿ اآلخػػر فقػػد مػػر  

 الدكر الثاشل كما بعده، ما تقدـ ُب االعتماد على العادة ُب التقدـ.
 

 اٞنبتػدأة إف انقطػع دمهػا بغػًن بلوغػو أقػل اٜنػيض تيػؤمر ابلعبػادة ُب اٜنػاؿ؛ع: فر 
فيلزمهػػػػػػا أف تغتسػػػػػػل كتيصػػػػػػلًٌي كتصػػػػػػـو رمضػػػػػػاف، كٟنػػػػػػا أف تتنفػػػػػػل بسػػػػػػائر العبػػػػػػادات، 

 .(ّ)غشياهنا على الصحيح على كبل القولٌن (ِ)كلزكجها/
ُب ٍب إف عػػػاد الػػػدـ تركػػػت الصػػػبلة كالصػػػـو كامتنعػػػت مػػػن الػػػوطء، لكػػػن ال إٍب 

 العبادة كالوطء، كتقضي الصـو كالطواؼ الواجبٌن دكف الصبلة اٞنؤداة.
كعلى قوؿ التلفيق ما مضى من عبادهتا صحيح كال قضػاء عليهػا، ككػذا اٜنكػم 
ُب سائر االنقطاعات اٞنتكررة ُب اٝنمسة عشر من النوبػة األكذل. فػإذا اسػتمر التقطػع 

تيػؤمر ابلعبػػادة، كأمػا ُب الثػػاشل  مرىػػا  بعػد الػػدكر األكؿ ففػي الػػدكر الثالػث كمػػا بعػػد٨نا
؟، ينبين على أف العادة ىل تثبت ّنػرة ؟؛ فػإف أثبتناىػا هبػا فكػذلك، كإف دل  (ْ)هبا فيو

يعد ُب اٝنمسة عشر ابف أهنا كانت طاىرة فتقضي الصـو كالصبلة. كإف دل نثبتها هبا 
 . كفيو أكجو أخر:(ٓ)فبل  مرىا هبا كالدكر األكؿ، ىذا اٞنذىب

ا عنػد حصػوؿ النقػاء ابلعبػادة ُب سػائر األدكار، فػإف عػاد  أحدىا: أهنا تيؤمر أبدن
الدـ تبٌن بطبلهنا، كالعادة ال تيؤثًٌر ُب ترؾ العبادة مع النقاء؛ ألهنا لو أىثػ رىٍت فيو لكاف 

علػػػى تقػػػدير عػػػود الػػػدـ بعػػػده، كىػػػو أمػػػر تقػػػديرم كالنقػػػاء موجػػػود حسػػػينا كإال خػػػبل
(ٔ) 

و أف ال يثبػػت النقػػاء اٞنتقطػػع ابلعػػادة، كٟنػػذا لػػو استيحيضػػت الػػيت اسػػتمراره، كيلػػـز منػػ

                              
 فقد مر  آنفنا ُب السياؽ.( ُ)
 /ب(.ُّْ( هناية ؿ: )ِ)
 .ِٕٓ/ُ، الركضة: ّْْ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ّ)
 ( أم: على قوؿ السحب.ْ)
 .َْٓ/ِ، اجملموع: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ِْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ٓ)
 كاألصل استمراره". ا"كالنقاء موجود حسن  ِٕٗ/ُشرح اٞنشكل( ُب ٔ)
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صػػحتها كاسػػتمر دمهػػا ُب استحاضػػتها مػػن غػػًن تقطػػع دل  (ُ)يتقطػػع دمهػػا  ُب زمػػافي
تلتقط ُب استحاضتها األايـ اليت كانت ترل فيها الدـ، فنجعلها حيضنا، كاليت كانػت 

، بػػػل ٤نعػػػل الكػػػل (ِ)مػػػا تقػػػدـنقػػػاءن فنجعلهػػػا طهػػػرنا علػػػى قػػػوؿ التلفيػػػق اعتمػػػادنا علػػػى 
حيضنا كما ىو على قوؿ الس حب، كصححو النػوكم كقػاؿ: إنػو ظػاىر نصػو ُب األـ. 

 .(ّ)كقطع بو ٗناعة منهم الشيا أبو حامد، كابن الصباغ
: أنػػػػػو إذا تكػػػػػرر التقطػػػػػع ُب اٝنمسػػػػػة عشػػػػػر ُب النوبػػػػػة األكذل فػػػػػبل أتٌب والثـــــاين

كىػػػذه قػػػد ثبػػػت ٟنػػػا االنقطػػػاع كالعػػػود، قػػػاؿ ابلعبػػػادة بنػػػاءن علػػػى أف العػػػادة تثبػػػت ّنػػػرة 
. كالوجو أف ترتؾ إف دل يكن منو بد على اٞنعتادة إذا سػبقت ٟنػا (ْ)الغزارل: كىذا بعيد

 طلب اٝنمسة اٞنعتادة. (ٓ)عادة ُب اٜنيض ٙنس، فمستندن ُب التوقيف
: أف االنقطػػػػػاع ُب النوبػػػػػة الثالثػػػػػة كاالنقطػػػػاع ُب الثانيػػػػػة، فتػػػػػؤمر فيهػػػػػا والثالــــث

عبادة بناءن على أف العادة ال تثبت إال بثبلثابل
(ٔ). 

مػا فخر ج الشػيا أبػو حامػد  (ٖ)الرجوع إذل العادة ُب الباب،/ (ٕ)آخر اضطراب
 ، كقسمو أربعة أقساـ:تػيؤىثًٌري فيو العادة كما ال تػيؤىثًٌر

                              
 .ِٕٗ/ُكاٞنثبت من شرح اٞنشكل:  ،( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلُ)
 ( أم: اعتمادنا على ما تقدـ ذكره ُب السياؽ. ِ)
، ٖٗٓ،ٕٕٓ/ِ، الشامل، ابب اٜنيض: ُْٓ/ُ، هناية اٞنطلب: ٖٓ/ُ( انظر: األـ: ّ)

 .َّٓ/ِاجملموع: 
 .ْْٔ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ّْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ْ)
الوجو الثاشل فقاؿ: "الثاشل:  ْْٔ/ُُب الوسيط  ( أم: ُب التوقيف عن العبادة. ذكر الغزارلٓ)

أنو إذا تكرر التقطع ُب النوبة األكذل ُب اٝنمسة عشر فتستفيد منو التوقف ُب العبادة، 
 ألنو تكرر التقطع ُب ىذه النوبة ". 

 .َْٓ/ِ، اجملموع: ّْٓ-ّْْ/ُ، فتح العزيز: ّْٔ-ِْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ٔ)
: ٓنٌرؾ، كاضطرب الشيءي: ماجى االضطراب (ٕ) : من: ضرىب الشيءي يىضًرب ضىرابن كضىرىابنن

: اختل ، كاالضطراب ُب األمور: الرتدد فيها.  كٓنر ؾى على غًن انتظاـ، كاضطرب األمري
 . مادة: ضرب.َُٕ/ُ، اإلفصاح: ّٕ/ُانظر: معجم لغة الفقهاء: 

 /أ(.ُّٓ( هناية ؿ: )ٖ)
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 فػإن ُب الػدكر الثػاشل  ،: ما تيؤثًٌر فيو العػادة كتثبػت ّنػرة كىػو االستحاضػةاألول
  مرىا ابلعبادة بعد انقضاء العادة؛ ألهنا علة مزمنة إذا نزلت دامت. 

كاٞنستحاضة إذا كانت عادهتا تقْطع   ،: ما ال يثبت كإف تكررت العادةالثاين
 .(ُ)الدـي

فإف اٞنعتادة إذا ْناكز دمها ُب شهر أايـ العادة ال  مرىا ابلعبادة بل ترتبص؛ 
النقطاع دكف اٝنمسة عشر، فإذا ْناكز ابف أهنا مستحاضة، فإذا ْناكزىا الحتماؿ ا

ُب الشهر الثاشل أمرنىا ابلعبادة دكف الرتبص، ٓنققنا أهنا مستحاضة من عادهتا 
تقطع الدـ ُب الصحة، فإف قلنا بقوؿ اللقط كالتلفيق ال تلتقط من أايـ االستحاضة 

 .(ِ)كم أبهنا فيها طاىرة كما مر  األايـ اليت كانت نقاء ُب زمن الصحة، ك٥ن
يًن كىػػػي تػػػرل الػػػدـ ٍب استيحيضػػػت ككلػػػدت كلػػػدن   اككػػػذلك إذا كلػػػدت اٞنػػػرأة كىلىػػػدى

علػػػى عادهتػػػا ُب  ا، ال ٥نكػػػم أبف الػػػدـ اٜناصػػػل مػػػع الػػػوالدة لػػػيس بنفػػػاس اعتمػػػادن ااثلثنػػػ
 اٛنفاؼ كُب الوالدتٌن، بل ٥نكم أبنو نفاس كما لو كانت مبتدأة.

ىػػا كمػػا لػػو كانػػت عادهتػػا أف ٓنػػيض عشػػرة أايـ كتطهػػر ككػػذلك لػػو تطػػاكؿ طهر 
ٙنػػس سػػنٌن، فػػإذل مػػن نردىػػا ُب الطهػػر ك٤نعلػػو دكرىػػا ؟، قػػاؿ القفػػاؿ: راجعػػت فيػػو 
، امشػػػا٫ني فلػػػم يػػػذكركا ضػػػابطنا، كالوجػػػو عنػػػدم أٍف ييقػػػاؿ: غايػػػة دكرىػػػا تسػػػعوف يومنػػػ

 (ّ)اآليسػة اٜنيض منها ٙنسة عشر يومنا فما دكهنا، كالباقي طهر؛ الكتفاء الشرع من
ابالعتداد ثبلثة أشهر، كالعدة كجبت ل اءة الرحم، كالدكر الواحد ضبطو لت أه بدليل 
االسػػت اء، فلػػو تصػػور أف يزيػػد الػػدكر عليػػو ٞنػػا اكتفػػي بػػو، فالثبلثػػة األشػػهر جعلػػت ُب 

 (ْ)الشػػرع كالقػػدر الواحػػد ُب بػػراءة الػػرحم، كعلػػى ىػػذا إف كػػاف ٟنػػا قبػػل العػػادة  الػػيتي

                              
من:  -لضبط الصياغة كتكملة األقساـ-( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كأثبت ُ)

 .َِْ/ِ، اجملموع: ْٔٔ/ُالوسيط: 
 ، فما بعدىا.  ُٕٓ( راجع النص احملقق صػِ)
 : ىي اليت دل ٓنض ُب مدة ٙنس كٙنسٌن سنة، من أيسى إايسنا: إذا قنط.اآليسة(  ّ)

 .ّٕ/ُ، معجم لغة الفقهاء: ُْ/ُانظر: التعريفات: 
 ( ُب األصل: )الذم(. كاٞنثبت ىو الصحيح لغة.ْ)
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لطويػػل فيهػػا عػػادة دكف ذلػػك كمػػا لػػو كانػػت ٓنػػيض ُب كػػل شػػهر ٙنسػػة كقػػع الطهػػر ا
. جػـز بػو اإلمػاـ كالغػزارل (ُ)كتطهر ٙنسػة كعشػرين رددنىػا إليهػا كإال فػدكرىا تسػعوف

 . (ِ)كاٞنتورل
قاؿ الرافعي كابن الصبلح: كالذم نص عليو أبو حامد كاٞنتقػدموف أهنػا تيػرد إذل 

، كعلػػى قػػوؿ القفػػاؿ لػػو حاضػػت ٙنسػػة (ّ)عادهتػػا ُب الطهػػر طالػػت سػػنتٌن أـ قصػػرت
كطهرت ٙنسة كٖنانٌن رددنىا إليها إف تكػرر ذلػك مػرارنا، كإال خػرج علػى القػولٌن ُب 

يومنا نردىا  (ْ)ثبوت العادة ّنرة، ككذا لو حاضت يومنا كليلتٌن كطهرت تسعة كٖنانٌن/
 إذل عادهتا ُب اٜنيض دكف الطهر إذا زاد على تسعٌن.

كالعػادة الػدائرة   ؛؟  أف العػادة ىػل تيػؤثًٌر فيػو كإف تكػررتما اختلف ُبالثالث: 
اٛنارية على نىسىقو كاحػد، كمػا تقػدـ ُب آخػر البػاب الرابػع
، ككمسػألة الفصػل كىػي (ٓ)

 مسألة تقطع الدـ، فإف ُب ردىا ُب الدكر الثالث كما بعده إذل العادة اٝنبلؼ.
، كمػا مػر  (ٔ)الواحػدة خػبلؼالرابع: ما يثبت بوجوده مػرتٌن، كُب ثبوتػو ُب اٞنػرة 

، كمػػػا لػػػو رأت (ٕ)أكؿ البػػػاب الثػػػاشل ُب قػػػدر اٜنػػػيض إف الـز الػػػدـ القػػػوم أكؿ الػػػدكر
اٞنبتػػدأة ٙنسػػة أايـ دمنػػا أسػػود أكؿ الشػػهر كابقيػػو طهػػرنا ٍب استيحيضػػت؛ فػػإف كػػاف بعػػد 

، كإف دل يتكػػػػػػرر ففػػػػػػي الػػػػػػرد إليػػػػػػو (ٖ)تكػػػػػػرره مػػػػػػرتٌن ردت إليػػػػػػو قطعنػػػػػػا علػػػػػػى اٞنشػػػػػػهور

                              
 .ُْٔ/ِ، اجملموع: ْٓٔ/ُ( انظر: الوسيط : ُ)
، ْٓٔكتاب اٜنيض: ص/، البسيط،  ْٓٔ/ُ، الوسيط: ُْٖ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)

 .ُْٔ/ِ، كفاية النبيو: ََِ-ُٗٗالتتمة، كتاب اٜنيض/ ص: 
 .ِّٔ/ُ، فتح العزيز: ِٖٗ/ُ( انظر: شرح اٞنشكل: ّ)
 /ب(.ُّٓ( هناية ؿ: )ْ)
 فما بعدىا.  ُْٔ( راجع النص احملقق صػٓ)
 .َُْ/ِ، اجملموع: ْْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ٔ)
 فما بعدىا. ٖٓ( راجع النص احملقق صػ ٕ)
  .ِٖٓ/ُ، الركضة: ُّٔ/ِ، كفاية النبيو: ِْٗ/ُانظر: اٜناكم الكبًن:  كىو اٞنعتمد.( ٖ)
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ىػػذا إف اسػػتمر الػػدـ القػػوم أكؿ الشػػهر، فػػإف أتخػػر عنػػو ففػػي ردىػػا إليػػو . (ُ)خػػبلؼ
 . ىذا كلو إذا انقطع الدـ بعد بلوغو أقل اٜنيض.(ِ)خبلؼ أيب إسحاؽ اٞنتقدـ

فػػػػإف انقطػػػػع قبلػػػػو كمػػػػا إذا رأت اٞنبتػػػػدأة نصػػػػف يػػػػـو دمنػػػػا كانقطػػػػع كقلنػػػػا بطػػػػرد 
أ كتصػػلي ُب ٗنيػػع القػػولٌن، فعلػػى قػػوؿ الس ػػحب ال تغتسػػل عنػػد االنقطػػاع لكػػن تتوضػػ

االنقطاعات إذا بلغ ٠نمػوع مػا سػبق دمنػا كنقػاءن أقػل اٜنػيض، كيكػوف اٜنكػم مػا سػبق 
 (ٓ)، كأمػػا علػى مقابلػػو(ْ)، كحكػم الػػدكر الثػاشل كمػػا بعػده كمػػا تقػدـ(ّ)ُب اٜنالػة األكذل

 .  (ٔ)فقد تقدـ
 

                              
فاألصح: أف العادة تثبت ّنرة كاحدة، فرتد إليو، كتعمل ُب ؛ كإف دل يتكرر، ففيو خبلؼ( ُ)

فإف كاف , الشهر الذم يلي ما تعودت عليو ُب شهر االستحاضة ككذلك ُب كل شهر
لو حاضت فيو يومنا كاف ُب شهر االستحاضة حيضها يومٌن، كإف كاف ُب الذم الذم قب

 قبلو يومٌن كاف فيو ثبلثة؛ كىذا ما حكاه ابن الصباغ ال غًن.
آخر: أهنا ٓنيض ما حاضت فيو الشهر الذم  اكحكى القاضي اٜنسٌن معو كجهن 

حيضناىا  اثن ، كإف كاف ثبلاحيضناىا يومن  ااستحيضت فيو، فإف كاف حيضها فيو يومن 
ا.ثبلاثن   ، كىكذا أبدن

 كالثاشل: ال بد من مرتٌن. كالثالث: ال بد من ثبلث مرات. 
 .ُُٔ/ِ، كفاية النبيو: ِٖٓ/ُ، الركضة: ِّٕ/ُانظر: ُنر اٞنذىب: 

 فما بعدىا. َُُراجع النص احملقق صػ (ِ)
"فقد قاؿ أبو إسحاؽ اٞنركزم: إهنا ترد  : ُُٔ/ِكفاية النبيو:   فإف أتخر عنو، قاؿ ُب

  إذل أقل عادة، يـو كليلة، كحكاه عن الشافعي ُب كتاب العدد؛ لدخوؿ األقل ُب األكثر.
، أم بعد أف رأٍت دمنا يومنا كليلة ٍب نقاءن ( اٜنالة األكذل: إذا انقطع بعد بلوغو أقل اٜنيض، ّ)

 لقد تقدـ ذكرىا آنفنا. 
 اٜنالة األكذل. ىذا كلو على قوؿ السحب.( كما تقدـ آنفنا ُب ْ)
 ( كمقابلو قوؿ التلفيق. ٓ)
فعلى قوؿ التلفيق، ال يلزمها الغسل ُب االنقطاع األكؿ أيضنا على اٞنذىب الصحيح؛ ألٌن ( ٔ)

 فما بعدىا من النص احملقق. ُُْٕب صػذلك ال ندرم ىل ىو حيض أـ ال؟، لقد تقدـ 
 .َْٓ/ِاجملموع: ، ّْٓ/ُانظر: فتح العزيز: و
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البلٌب جػاكز  (ُ) كىني القسم الثاين من الاليت تـََقطََّع دمهن: ادلستحاضات،
، فإذا جاكزىا فهػن مستحاضػات، كػاليت دل ينقطػع ادمهن مع التقطع ٙنسة عشر يومن 

دمها إذا جاكزىا كدل يصر ٜند إذل أن نلتقط أايـ اٜنيض من ٗنيػع الشػهر، كأن دل نػزد 
أايـ الػػػػدـ فيػػػػو علػػػػى أكثػػػػر اٜنػػػػيض، فػػػػإذا كانػػػػت مستحاضػػػػة احتػػػػيج إذل الفػػػػرؽ بػػػػٌن 

 جع فيو إذل العادة ُب اٞنعتادة كإذل التمييز ُب غًنىا.حيضها كاستحاضتها، كاٞنر 
: إف اتصػل الػدـ الواقػع بعػد اٝنمسػة عشػر ابلػدـ (ِ)كقاؿ دمحم بن بنت الشافعي

الواقػػػع ُب آخرىػػػػا فػػػػاٜنكم كػػػػذلك، كإف دل يتصػػػػل كفصػػػػل بينهمػػػػا نقػػػػاء، فػػػػالواقع بعػػػػد 
حػػدىا اٝنمسػة عشػػر استحاضػة كٗنيػػع مػا ُب اٝنمسػػة عشػر مػػن الػدماء حػػيض، أمػا ك 

 .(ّ)أك مع النقاء اٞنتخلل بينهما على اختبلؼ القولٌن. كاتبعو احملمودم
أايـ نقػاءن، كاسػتمر الػدـ  (ْ)أسػود كسػتة/ امثاؿ االتصاؿ: أف تػرل سػتة أايـ دمنػ

إذل بعػػػػد اٝنػػػػػامس عشػػػػر؛ فالػػػػػدـ الواقػػػػػع ُب آخػػػػر اٝنػػػػػامس عشػػػػر مت صػػػػػل ابلواقػػػػػع ُب 
 .(ٓ)السادس عشر، فهذه مستحاضة كترد إذل العادة كالتمييز اتفاقنا

                              
 . كىو الصحيح لغة.ْٖٔ/ُ( ُب األصل: )كىي(. كاٞنثبت من  الوسيط: ُ)
ىو أبو دمحم، كقيل: أبو عبد الر٘نن، كقيل: أبو بكر، أ٘ند بن دمحم ( دمحم بن بنت الشافعي: ِ)

، ركل عن أبيو عن الشافعي، كاف أبوه بن عبد هللا, اٞنعركؼ اببن بنت اإلماـ الشافعي
من فقهاء أصحاب الشافعي، كلو مناظرات مع اٞنزشل، نقل عنو الرافعي ُب مواضع، كتكرر 

، هتذيب ُٖٔ/ِاٚنو ُب )الركضة( ك)اٞنهذب( كغًن٨نا. انظر: طبقات الشافعية الك ل: 
 .ِٔٗ/ِاألٚناء كاللغات: 

: "كقد يقع ُب كتب  ّٔٗ/ِ، كهتذيب األٚناء كاللغاتَُٓ/ُِب اجملموع لنوكمقاؿ ا
أصحابنا اختبلؼ كثًن ُب اٚنو ككنيتو كالصحيح اٞنعركؼ الذم ذكرتو ىنا فاحفظ ما 

أبنو أبو دمحم أ٘ند بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عثماف بن -حققتو لك ُب نسبو ككنيتو"،
 شافع بن السائب..إٝنػ".

. كالصحيح أهنا مستحاضة ُب ْٕٔ/ُ، التهذيب: ّّْ/ُانظر: هناية اٞنطلب: ( ّ)
 .ِٕٕ-ُِٕٔ، الركضة: ّْٕ/ُاٛنميع، كعليو التفريع. انظر: فتح العزيز: 

 /أ(.ُّٔ( هناية ؿ: )ْ)
 . َِٔ/ُ، الركضة: ّْٕ/ُ، فتح العزيز: ّٗٗ/ُ، البياف: َّْ/ُ( انظر: اٜناكم: ٓ)
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كمثػػاؿ االنفصػػاؿ: مػػا إذا رأت يومنػػا دمنػػا، كيومنػػا نقػػاءن كجػػاكز؛ فهػػذه تػػرل الػػدـ 
 السػادس عشػر، فاٝنمسػة عشػر كلهػا عنػده حػيض ُب اٝنامس عشر، كتكوف نقية ُب

على قوؿ الس حب، كما فيها من الدماء علػى قػوؿ التلفيػق، كمػا جػاكز اٝنمسػة عشػر 
أ٘نػر  ا، كثبلثة نقاءن كْناكز، أك ٙنسة أايـ دمن اككذا لو رأت ثبلثة أايـ دمن  استحاضة.

 كْناكز.كٙنسة نقاء 
علػػى قػػوؿ  اده أربعػػة عشػػر يومنػػنقػػاء، فحيضػػها عنػػ ا، كيومنػػاكلػػو رأت يػػومٌن دمنػػ

 الس حب، كسبعة على قوؿ التلفيق.
علػى  اكأربعػة أايـ نقػاءن، فحيضػها عنػده اثػين عشػر يومنػ اكلو رأت أربعػة أايـ دمنػ
  :كإذا ثبت أهنن  مستحاضات فهن  ٙنس السحب، كستة على التلفيق.

 كىي على ضربٌن:األوىل: ادلعتادة احلافظة لعاد ا. 
فكػل عػادة تيػرد إليهػا عنػد إطبػاؽ الػدـ ك٠ناكزتػو  ،عػادة ال تػىقىطْػعى فيهػا أحدمها:

أكثر اٜنيض، تيرد إليها عند التقطع كاجملاكزة. ٍب على قوؿ الس ػحب كػل دـ تػىقىط ػعى ُب 
ككػػل نقػػاء ٔنىىل ػػلى بػػٌن دمػػٌن فيهػػا حػػيض، دكف النقػػاء الواقػػع فيهػػا غػػًن  (ُ)أايـ  العػػادةي

عنػد عػدـ اجملػاكزة، فػبل يتعػداىا.  االعادة ىنا كاٝنمسة عشر يومنػ١نتوش بدمٌن، كأايـ 
 :-كقيل قوالف-ٟنا كجهاف،  اكعلى قوؿ التلفيق أزمنة النقاء طهر، كفيما ٩نعل حيضن 

اكزىا ُب اللقطأحدمها  .(ِ): أف حيضها ما ترل فيو الدـ من أايـ العادة فبل ْني
لواقعػػة ُب اٝنمسػػة عشػػر، فػػإف دل : أنػػو أايـ العػادة مػػن أايـ رؤيػػة الػػدـ اوأظهرمهــا

 .(ّ)يبلغ اٞنوجود ُب اٝنمسة عشر قدر عادهتا جعل اٞنوجود فيها حيضنا
مثالػػػػػو: مػػػػػا إذا كانػػػػػت ٓنػػػػػيض ٙنسػػػػػةن مػػػػػن أكؿ الشػػػػػهر متواليػػػػػةن كتطهػػػػػر ٙنسػػػػػةن 

                              
 .ّْٕ/ُكاٞنثبت من فتح العزيز:  ،األصل من ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ُ)
 .َٗٓ/ِ، اجملموع: ّْٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، هناية ِْٔ/ُ، اٜناكم الكبًن: ٖٗ/ُانظر: اٞنهذب:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ّ)

. قاؿ ّْٗ/ُ، هناية احملتاج: ِِٖ/ُ، الركضة: ّْٓ/ُ، الوسيط: ِْْ/ُاٞنطلب: 
: "ككجهو أف اٞنعتادة عند اإلطباؽ مردكدة إذل قدر  ّْٕ/ُُب فتح العزيز  الرافعي

 عادهتا، كقد أمكن ردىا ىنا إذل قدر العادة فيصار إليها".
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كعشػػرين؛ فجػػاء دكر تػىقىطٌػػعى دمهػػا فيػػو كاسػػتمر مػػع التقطػػع إذل آخػػر الشػػهر فصػػارت 
منػػايتػػرل يومنػػا كليلػػةن دمنػػا  كيو 

كليلػػةن نقػػاءن كاسػػتمر كػػذلك، فعلػػى السػػحب حيضػػها  (ُ)
 اٝنمسة األكذل، كعلى  التلفيق فيو كجهاف:

 .(ِ): أن نلتقط من أايـ العادة فيكوف حيضها األكؿ كالثالث كاٝنامسأحدمها
ك٥نيضػػػها كوامػػػل ىػػػذه الثبلثػػػة،  ا: أن نلػػػتقط مػػػن اٝنمسػػػة عشػػػر يومنػػػوأظهرمهـــا
الػػوجهٌن  مرىػػا ُب الػػدكر األكؿ أف تتحػػي ض أايـ  (ْ)كػػبل/. كعلػػى  (ّ)كالسػابع كالتاسػػع

. كلػػػو كانػػػت عادهتػػػا أف ٓنػػػيض سػػػتة متواليػػػة ٍب (ٓ)الػػػدـ إذل اٝنمسػػػة عشػػػر كقػػػد تقػػػدـ
، (ٔ)استيحيضػػت كتػىقىط ػػعى الػػدـ يومنػػا كيومنػػا كْنػػاكز، فعلػػى السػػحب ال نردىػػا إذل السػػتة

ؿ كالثالػػػث كاٝنػػػامس ال كعلػػػى التلفيػػػق فػػػإف التقطنػػػا مػػػن اٝنمسػػػة عشػػػر فحيضػػػها األك 
اٝنػبلؼ ُب النظػر  (ٕ)غًن، كلو انتقلت عادهتا بتقػدـ أك أتخػر، ٍب استيحيضػت  عػادي

 إذل األكلية، كُب ثبوت العادة ّنرة.
: ما إذا كانػت عادهتػا أف ٓنػيض ٙنسػة مػن ثبلثػٌن، فػرأت ُب (ٖ)مثاؿ  التقدـي

 ىكذا كجاكز اٝنمسة عشر.دكرو اليوـى الثبلثٌنى كالذم بعده نقاءن كتػىقىط عى دمها، 
فعلى خبلؼ أيب إسحاؽ: نيراًعي أكليةى الشهر. فاليـو الثبلثٌن استحاضة، كأما 
ما بعده فعلى السحب حيضها اليـو الثاشل كالثالث كالرابع، كاألكؿ كاٝنامس طهر ال 

                              
 .ِٕٕ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من الركضة: ُ)
 .ُٔٓ/ِ( انظر: اجملموع: ِ)
 .ِِْ/ُ، الغرر البهية: ُٕٔ/ُ، الركضة: ّْٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 /ب(.ُّٔ( هناية ؿ: )ْ)
 من النص احملقق. ُِٖ( لقد تقدـ ذكر ذلك آنفنا ُب صػٓ)

، ُّٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِّْ/ُ، هناية اٞنطلب: ِْٔ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن: 
 .َٗٓ/ِ، اجملموع: ّٔٗ/ُالبياف: 

 ( ألنو ليس متحوشنا بدمىي حيض ُب أايـ العادة.ٔ)
 .ِٕٕ/ُثبت من الركضة: ( ُب األصل: )حا(. ىكذا. كاٞنٕ)
 . كىو األصح لغة.ّْٖ/ُ( ُب األصل: )التقدصل(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٖ)
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 . (ِ)، كعلى اللقط حيضها اليـو الثاشل كالرابع ال غًن(ُ) غًني
اعي األكلية، كالعادة تثبت ّنرة. اليػـو الثبلثػوف حػيض، كعلى اٞنذىب: أٌن ال نر 

فعلػػػى الس ػػػحب حيضػػػها ٙنسػػػة متواليػػػة أكٟنػػػا الثبلثػػػوف، كعلػػػى اللقػػػط حيضػػػها اليػػػـو 
الثبلثػػػوف كالثػػػاشل كالرابػػػع إف التقطنػػػا مػػػن أايـ العػػػادة، كإف التقطنػػػا مػػػن اٝنمسػػػة عشػػػر 

االستحاضػة قػد صػار إليها السادس كالثامن. كقدر طهرىا السػابق علػى  (ّ) ضممناي
 .اأربعة كعشرين يومن 

: مػػا إذا رأت ُب اٞنثػػاؿ اٞنػػذكور اليػػـو األكؿ مػػن دكرىػػا نقػػاءن (ْ)كمثػػاؿ  التػػأخري
 .اكتػىقىط عى الدـ بعده كالنقاء جاكز اٝنمسة عشر يومن 
، فػػػاليـو الثػػػػاشل كالثالػػػث كالرابػػػػع (ٓ)فعلػػػى رأم أيب إسػػػحاؽ: اٜنكػػػػم كمػػػا تقػػػػدـ

 كالرابع على قوؿ اللقط. حيض على السحب، كالثاشل 
علػػى قػػوؿ اٞنػػذىب: أف  العػػادة تثبػػت ّنػػرة، فػػإٍف فٌرعنػػا علػػى الس ػػحب فحيضػػها 
ٙنسػػة متواليػػة أكٟنػػا الثػػاشل، كإٍف فٌرعنػػا علػػى اللقػػط؛ فػػإف قلنػػا: تلػػتقط مػػن أايـ العػػادة 

ػػػػ عػػػػن أايـ العػػػػادة اٞنرعيػػػػة أكثػػػػر  افحيضػػػػها الثػػػػاشل كالرابػػػػع كالسػػػػادس، كإف كػػػػاف خارجن
العػػػػادة، بتأخرىػػػػا قػػػػد انتقلػػػػت كصػػػػارت أكؿ اٝنمسػػػػة الثػػػػاشل كآخرىػػػػا السػػػػادس، كإف 
التقطنػػا مػػن اٝنمسػػة عشػػر فحيضػػها ٙنسػػة، ىػػذه الثبلثػػة مػػع الثػػامن كالعاشػػر، كصػػار 

. كقدر الطهر السابق على االستحاضة ُب ىذه الصورة صار ادكرىا أحد كثبلثٌن يومن 
                              

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كيقتضيو السياؽ.ُ)
: "فعن  ّْٖ/ُُب فتح العزيز  . قاؿ الرافعيُٓٓ/ِاجملموع:  ،ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)

اٞنتقدمة كما قبلها استحاضة، فعلى قوؿ السحب حيضها أيب إسحاؽ أهنا تراعي أايمها 
اليـو الثاشل كالثالث كالرابع، كعلى قوؿ اللقط حيضها اليـو الثاشل كالرابع ال غًن، كظاىر 
اٞنذىب أف العادة تنتقل ّنرة كاحدة كاليـو الثبلثوف حيض، فعلى قوؿ السحب حيضها 

ا اليـو الثبلثوف كالثاشل كالرابع إف ٙنسة متوالية من الثبلثٌن، كعلى قوؿ اللقط حيضه
 ْناكز أايـ العادة، كإف جاكز ضممنا إليها السادس كالثامن".

 .ّْٖ/ُ( ُب األصل: )ضمها(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ّ)
 . كىو الصحيح لغة. ِٕٕ/ُ( ُب األصل: )التأخًن(، كاٞنثبت من كالركضة: ْ)
 ( أم: ما تقدـ ُب الصورة السابقة.ٓ)
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./اومن ستة كعشرين ي
(ُ) 

كيػػومٌن نقػػػاءن كاسػػػتمر  اكلػػو كانػػػت ىػػػذه اٞنعتػػادة ٓنػػػيض ٙنسػػػة تػػرل يػػػومٌن دمنػػػ
ىكػػػذا كْنػػػػاكز اٝنمسػػػػة عشػػػر، فعلػػػػى قػػػػوؿ الس ػػػحب حيضػػػػها اٝنمسػػػػة األايـ األكؿ، 
كالسادس استحاضة كالنقاء الذم بعده، كعلى قوؿ اللقط إف التقطنا من أايـ العػادة 

، كُب اٝنػامس كجػو ضػعيف، كإف التقطنػا مػن فحيضها األكؿ كالثاشل كاٝنامس ال غًن
اٝنمسػػة عشػػر كملنػػا اٝنمسػػة فيضػػم إذل ىػػذه الثبلثػػة السػػادس كالتاسػػع، كُب التاسػػػع 

. كىػػػو عائػػػده ُب كػػػل نػىٍوبىػػػةو دـ ٫نػػػرج بعضػػػها عػػػن أايـ العػػػادة، كعػػػن (ِ) كجػػػو ضػػػيفي
 .(ّ)اٝنمسة عشر إف ْناكز أايـ العادة

ػػ كأربعػػػة أايـ نقػػاء كٕنػػػادل  اُب دكر يػػػومٌن دمنػػ اكلػػو كانػػػت معتػػادة اٜنػػػيض ٙنسن
األمػػر كػػذلك كْنػػاكز اٝنمسػػة عشػػر، فعلػػى قػػوؿ التلفيػػق، إف دل يتجػػاكز ابلتلفيػػق أايـ 
العػػادة فحيضػػها اليومػػاف األكالف خاصػػة، كإف ْناكزىػػا كملنػػا اٝنمسػػة عشػػر ّنػػا بعػػده، 

، (ْ)لوجػػػوفحيضػػػها مػػػع األكلػػػٌن، السػػػابع كالثػػػامن كالثالػػػث عشػػػر، كُب الثالػػػث عشػػػر ا
 كعلى قوؿ الس حب فحيضها اليوماف األكالف فقط.

كٗنيػػع مػػا تقػػدـ ٣نػػا إذا دل يػػنقص الػػدـ اٞنتقطػػع اٞنوجػػود ُب زمػػن العػػادة عػػن أقػػل 
اٜنػػػيض؛ فػػػإٍف نقػػػص عنػػػو كمػػػا إذا كانػػػت عادهتػػػا أٍف ٓنػػػيض ُب كػػػل دكر يومنػػػا كليلػػػةن 

كذا ح، ْناكز اٝنمسة كتطهر ٙنسة كعشرين يومنا، فرأت ُب دكر يومنا كليلةن نقاءن كى
عشر، فهذا على قوؿ الس حب فيػو إشػكاؿ علػى اٞنػذىب ُب أقػل اٜنػيض؛ فػإف اليػـو 

                              
 /أ(.ُّٕية ؿ: )( هناُ)
. قاؿ ّْٖ/ُ( ُب األصل: )الوجو(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز: ِ)

: "كحكي كجو شاذ: أف اٝنامس ال ٩نعل حيضنا إذا لفقنا  ِٖٕ/ُُب الركضة  النوكم
من العادة، كال التاسع إذا لفقنا من اٝنمسة عشر؛ ألهنما ضعفا ابتصاٟنما بدـ 

 االستحاضة". 
أم: ىذا الوجو ٩نرم ُب كل نوبة دـ ٫نرج بعضها عن أايـ العادة إف اقتصرن على أايـ ( ّ)

 .ّْٗ/ُالعادة، أك عن اٝنمسة عشر إف جاكزن أايـ العادة. انظر: فتح العزيز: 
 ( الوجو، ىكذا ُب األصل، لعلو يقصد: الوجو الضعيف اٞنذكور.ْ)
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توشػةن بػدمٌن ُب كقػت العػادة، كأمػا اٜنكػم  كػامبلن   االواحد ليس حيضن  كالليلػة ليسػت ١ني
 فيو ثبلثة أكجو:
 .(ُ): أليب إسحاؽ: ال حيض ٟنا ُب ىذه الصورة لتعذرهأظهرىا
للمحمػػودم أن نعػػود ىنػػا إذل قػػوؿ اللقػػط للضػػركرة؛ فنلفػػق اليػػـو الثػػاشل : والثــاين

 .(ِ)، كالليلة بينهما طهرامع األكؿ، كيكونف حيضن 
، أن نسػػحب حكػػم اٜنػػيض علػػى ليلػػة النقػػاء (ّ)احتمػػاؿ أليب  دمحمي والثالــث:

. كإف فرعنػػػا علػػػى قػػػوؿ اللقػػػط، فػػػإف جػػػاكزن أايـ (ْ)كنضػػػمها كاليػػػـو الثػػػاشل إذل األكؿ
، كإف (ٓ)لعادة ُب اللقط حيضناىا اليػـو األكؿ كالثػاشل كجعلنػا الليلػة الػيت بينهمػا طهػرا

 دل ٤ناكزىا فوجهاف:
 .(ٔ): كجـز بو الرافعي، أهنا ال حيض ٟناأحدمها

للمحمػػػػودم كجػػػػـز بػػػػو الغػػػػزارل، أن ٤نػػػػاكز أايـ العػػػػادة كنلػػػػتقط  (ٕ):/واثنيهمــــا
 .(ٖ)بينهما فيكوف حيضها األكؿ كالثاشل دكف الثبلثة اليت

 

 

                              
 .ُٖٓ/ِ، اجملموع: ٖٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ُ)
 .َْٕ/ُنظر: الوسيط: ( اِ)
( ُب األصل: )حامد(، كالصحيح أنو احتماؿ أيب دمحم إماـ اٜنرمٌن، كاٞنثبت من هناية ّ)

: "قاؿ الشيا أبو دمحم: ٪نتمل أف  َْٕ/ ُالوسيطُب  . قاؿ الغزارلِْٓ/ُاٞنطلب: 
نسحب حكم اٜنيض على ليلة النقاء، كنضم اليـو الثاشل إليو، فيكوف قد ازداد حيضها، 

 كذلك أقرب من التلفيق على ترؾ التلفيق" . 
، كفاية النبيو: ُٖٓ/ِ، اجملموع: ُّٓ/ُ، فتح العزيز: ِْٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)

ِ/ُُٕ. 
 عل الصواب لغة: )طهرا(؛ ألنو مفعوؿ بو لفعل )جعل( ُب: جعلنا..( لٓ)
 .َّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 /ب(.ُّٕ( هناية ؿ: )ٕ)
 .ْٗٔ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/َْٕ/ُ( انظر: الوسيط: ٖ)
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َعــة، فػػإذا اسػػتمر ٟنػػا عػػادة قبػػل االستحاضػػة ٍب  الضــرب الثــاين: العــادة ادلطتَـَقطّ 
استيحيضػػت مػػع التقطػػع، فػػإٍف كػػاف التقطػػع بعػػد االستحاضػػة كػػالتقطع قبلهػػا، فمردىػػا 

 .(ُ)بعد االستحاضة كمردىا قبلها على اختبلؼ القولٌن
كتطهػػر عشػػرين، ٍب  اكأربعػػة نقػػاءن كثبلثػػة دمنػػ اكمػا لػػو كانػػت تػػرل ثبلثػػة أايـ دمنػػ

استيحيضػػت كاسػػتمر التقطػػع كػػذلك، فعلػػى السػػحب كػػاف حيضػػها قبػػل االستحاضػػة 
فكػػػػذلك ىػػػػو بعػػػػدىا، كعلػػػػى التلفيػػػػق كػػػػاف حيضػػػػها قبلهػػػػا سػػػػتة يتوسػػػػط بػػػػٌن  اعشػػػػرن 

 أربعة، فكذا بعدىا. (ِ) نصفيهاي
ُب دكر االستحاضة كإف اختلفت كيفية التقطع، كما إذا انقطع دمها ُب اٞنثاؿ 

، كمػػا بينهػػا مػػن النقػػاء ك اليػػـو (ّ)، فعلػػى السػػحب حيضػػها اآلف تسػػعة أايـايومنػػ ايومنػػ
اليػػـو األكؿ كالثالػػث كالتاسػػع، كإف  (ْ)العاشػػر لػػيس ُنػػيض؛ ألنػػو نقػػاء دل ٪نىٍتىًوٍشػػو دـي

إذل ىػػػذه الثبلثػػػة اٝنػػػامس كالسػػػابع كاٜنػػػادم  (ٓ)التقطنػػػا مػػػن اٝنمسػػػة عشػػػر  ضػػػممناي
لقدر حيضها كىو ستة. ىذا كلو ُب الدكر األكؿ مػن استحاضػة  (ٔ)يعشر ك تكميبلن 

 التقطع. (ٕ)كل ذاتي
مقػػدار الطهػػر  (ٖ)كأمػا الػػدكر الثػاشل كمػػا بعػػده، فػأكؿ مػػا ٪نتػاج فيػػو أكلػػو  معرفػةي

يث ينطبق الدـ على أكؿ الدكر الذم قبلو، كالطريق فيو أٍف يينظر: فإٍف كاف التقطع ُن
فهو ابتداء اٜنيضة الثانية كالدكر الثاشل. كالطريق ُب معرفػة انطباقػو: أٍف  خػذ نوبػة دـ 
كنوبػػة نقػػاء كنطلػػب عػػددنا ٪نصػػل مػػن ضػػرب النػػوبتٌن فيػػو مقػػدار دكرىػػا، فػػإٍف كجدتػػو 

                              
 .ُٖٓ/ِ، اجملموع: ُّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 .َِٖ/ُ/ُ( ُب األصل: )نصفها(. كاٞنثبت من الركضة: ِ)
 .ُٕٓ/ِ. انظر: اجملموع: ألهنا ٗنلة الدماء اٞنوجودة ُب زمن العادة مع النقاء (ّ)
 .َِٖ/ُ( ساقط من األصل، كاٞنثبت من الركضة: ْ)
 .ُٕٓ/ِ( ُب األصل: )ضمها(. كاٞنثبت من اجملموع: ٓ)
 .ُّٓ/ُ( ُب األصل: )كملو (. ىكذا. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٔ)
 ، كيقتضيو سياؽ الكبلـ.َْٕ/ُكاٞنثبت من الوسيط: ( ساقط من األصل، ٕ)
 .ُُّ/ُ، كأسىن اٞنطالب: ُٔٓ/ِ( ُب األصل: )كمعرفة..(. كاٞنثبت من اجملموع: ٖ)
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فالػػػدـ منطبػػػق علػػػى أكؿ الػػػدكر، كمػػػا إذا كانػػػت عادهتػػػا حػػػيض ٙنسػػػة مػػػن ثبلثػػػٌن، 
يكيتق طع الدـ كالنقاء يومنا كيومنا ُب دكر ك٩ناكز، فنوبة الدـ  يـو

(ُ)  ، كنوبػة النقػاء يػـو
كأنت ْند عددنا لو ضربت االثنٌن فيو كاف اٜناصل ثبلثٌن كىو ٙنسة عشػر، فيكػوف 

 ابتداء حيضها كدكرىا يـو اٜنادم كالثبلثٌن.
و ضػػػربت لػػػ اكعكسػػػو، فإنػػػك ْنػػػد عػػػددن  اكيػػػومٌن طهػػػرن  ادمنػػػ اككػػػذا لػػػو رأت يومنػػػ

 النوبتٌن فيو لبلغ ثبلثٌن كىو عشره تضرهبا ُب ثبلثة.
كعكسػػو، فإنػػك ْنػػد ٠نمػػوع النػػوبتٌن  اكيػػـو طهػػرن  اككػػذا لػػو رأت ثبلثػػة أايـ دمنػػ

 كىو ٙنسة تضرهبا ُب ستة يبلغ ثبلثٌن.
النػػػوبتٌن كىػػػو ٙنسػػػة  (ِ)تضػػػرب ٠نمػػػوع/ اكثبلثػػػة طهػػرن  اكػػذا لػػػو رأت ثبلثػػػة دمنػػػ
تضػػػرب ٠نمػػػوع  اكثبلثػػػة طهػػػرن  اككػػػذا لػػػو رأت ثبلثػػػة دمنػػػ تضػػػرهبا ُب سػػػتة تبلػػػغ ثبلثػػػٌن.

 النوبتٌن كىو ستة ُب ٙنسة تبلغ ثبلثٌن.
إذا ضػػربت النػػوبتٌن  اأبف دل ْنػػد عػػددن  (ّ)فػػإف دل ينطبػػق الػػدـ علػػى أكؿ  الػػدكري

كؿ الػػدكر تقػػد ـ عنػػو أك فيػػو ٪نصػػل منهػػا ثبلثػػوف، فابتػػداء حيضػػها أقػػرب الػػدماء إذل أ
ر ُب قرهبمػا مػن أكؿ الػدكر فابتػداء حيضػها كدكرىػا  أتخ ر، فإف اسػتول اٞنتقػدًٌـ كاٞنتػأخًٌ

ر كذا ذكره الرافعي  .(ْ)اٞنتأخًٌ
كحكى القاضي كجهٌن ُب مراعاة النوبة اٞنتقدمػة كاٞنتػأخرة مطلقنػا سػواء تسػاكايى 

 .(ٓ)خرةُب القرب أك اختلفىا، كصحح اعتبار النوبة اٞنتأ

                              
 . ّْٗ/ُ( ُب األصل: )نوبة(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ُ)
 /أ(.ُّٖ( هناية ؿ: )ِ)
 .ِٖٕ/ُ( ُب األصل: )الدـ(. كاٞنثبت من الركضة: ّ)
 .ّْٗ/ُفتح العزيز: ( انظر: ْ)
 : َٗٓ-ٖٗٓ/ُ( حكا٨نا القاضي ُب التعليقة ٓ)

 فقاؿ: ُب ذلك كجهاف:
 الوجو األكؿ: أٍف يعت  ُب ذلك النوبة اٞنتقدمة على اٞنتأخرة مطلقنا.

 الوجو الثاشل: اعتبار النوبة اٞنتأخرة مطلقنا، قاؿ: كىو الصحيح.
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ٍب قػػػد يتفػػػق التقػػػدصل كالتػػػأخًن ُب بعػػػض األدكار دكف بعػػػض، فػػػإذا انقطػػػع الػػػدـ 
٪نصػػػل مػػػن ضػػػرب أربعػػػة فيػػػو  اكالنقػػػاء ُب الصػػػورة اٞنػػػذكورة يػػػومٌن يػػػومٌن دل ْنػػػد عػػػددن 

يقػػرب اٜناصػػل مػػن ضػػرهبا فيػػو مػػن ثبلثػػٌن كىنػػا عػػدداف سػػبعة  اثبلثػػوف، فاطلػػب عػػددن 
لغػػػت ٖنانيػػػة كعشػػػرين كإف ضػػػربتها ُب ٖنانيػػػة كٖنانيػػػة، فػػػإف ضػػػربت األربعػػػة ُب سػػػبعة ب

 بلغت اثنٌن كثبلثٌن، كالتفاكت ُب طرُب النقصاف كالزايدة كاحد.
ر فنجعػل أكؿ الػدكر اليػـو الثالػث كالثبلثػٌن.  فعلى طريقػة الرافعػي: نيراعػي اٞنتػأخًٌ

، فحيضها عنده ُب ىػذا الػدكر الثالػث (ُ)ك٩نئ خبلؼ أيب إسحاؽ ُب مراعاة األكلية
كالرابػػع ال غػػًن علػػى قػػوؿ الس ػػحب كالتلفيػػق. كأمػػا علػػى اٞنػػذىب ُب مراعػػاة الػػدـ دكف 
األكليػػة، فػػإف فٌرعنػػا علػػى قػػوؿ الس ػػحب فحيضػػها ٙنسػػة أايـ متواليػػة مػػن الثالػػث، كإف 
فٌرعنػػػا علػػػى قػػػوؿ اللقػػػط فػػػإف التقطنػػػا مػػػن أايـ العػػػادة خاصػػػة فحيضػػػها ثبلثػػػة الثالػػػث 

اٝنمسػة عشػر فحيضػها ٙنسػة  ىػذه الثبلثػة كالثػامن  كالرابع كالسابع، كإف التقطنا من
كاٜنادم عشر، ٍب ُب الػدكر الثالػث ينطبػق الػدـ علػى أكؿ الػدكر، كيرتفػع خػبلؼ أيب 

، كُب الدكر الرابع يتأخر اٜنيض كيعػود (ِ)ـ ُب الدكر األكؿإسحاؽ، كاٜنكم كما تقد  
شهر كيتػأخر ُب  ينطبق الدـ على أكؿ الدكر ُب اخبلؼ أيب إسحاؽ، كعلى ىذا أبدن 

 آخر. 
كعلػػى الوجػػو اٞنتقًٌػػدـ يضػػرب سػػبعة ُب أربعػػة تبلػػغ ٖنانيػػة كعشػػرين فيكػػوف ابتػػداء 

كأربعػػة نقػػاء أك  ا. اٞنسػػألة ُناٟنػػا كرأت ثبلثػػة أايـ دمنػػ(ّ)حيضػػها يػػـو التاسػػع كالعشػػرين
 كال ْند عددا إذا ضربت السبعة فيو تبلغ ثبلثٌن. (ْ)عكسو فمجموع النوبتٌن سبعة/

ريقة الرافعي ُب اعتبار أقرب الدمٌن إذل الثبلثٌن كعلػى الوجػو ُب اعتبػار فعلى ط
أقرب الدماء اٞنتقدمة تضرب سبعة ُب أربعة تبلػغ ٖنانيػة كعشػرين فيكػوف أكؿ حيضػها 
التاسع كالعشرين كىو أقرب إذل الثبلثػٌن مػن ضػرب سػبعة ُب ٙنسػة فإهنػا تبلػغ ٙنسػة 

                              
  .ٖٖ( راجع النص احملقق صػُ)
 . ُٖٖلك آنفنا، راجع النص احملقق صػ( لقد تقدـ ذكر ذِ)
 .ِٕٗ/ُ، الركضة: َّْ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 /ب(.ُّٖ( هناية ؿ: )ْ)
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الػػػػدكر. فعنػػػػد أيب إسػػػػحاؽ التاسػػػػع كثبلثػػػػٌن، كعلػػػػى ىػػػػذا يتقػػػػدـ اٜنػػػػيض علػػػػى أكؿ 
كالعشػػركف كالثبلثػػوف استحاضػػة، كحيضػػها اليػػـو األكؿ خاصػػة ُب الصػػورة األكذل علػػى 

. كعلػى اٞنػذىب حيضػها اقورل السحب كاللقط، كاألكؿ كالثػاشل ُب الثانيػة عليهمػا معنػ
ػػػػحب ٙنسػػػػة متواليػػػػة أكٟنػػػػا التاسػػػػع كالعشػػػػركف، كعلػػػػى قػػػػوؿ اللقػػػػط إف  علػػػى قػػػػوؿ الس 

من أايـ العادة خاصة فحيضها ٙنسة، ُب األكؿ ثبلثة أكٟنا التاسع كالعشػركف التقطنا 
كالسػػادس كالسػػابع مػػن أكؿ الشػػهر الثػػاشل، كمػػن الثانيػػة أربعػػة أكٟنػػا التاسػػع كالعشػػركف 
كالسادس كالسابع من أكؿ الشػهر الثػاشل. كأمػا علػى اختيػار القفػاؿ فتضػرب سػبعة ُب 

ا كيكػػػػػوف حيضػػػػػها مػػػػػن يػػػػػـو السػػػػػادس ٙنسػػػػػة تبلػػػػػغ ٙنسػػػػػة كثبلثػػػػػٌن فيرتاخػػػػػى دكرىػػػػػ
 .(ُ)كالثبلثٌن

اٞنسػػػألة ُناٟنػػػا كتػىقىط ػػػعى الػػػدـ كالنقػػػاء أربعػػػة أربعػػػة، فعلػػػى طريقػػػة الرافعػػػي تضػػػرب 
 ٖنانية ُب أربعة تبلغ اثنٌن كثبلثٌن فيكوف ابتداء حيضها من اٝنامس كالعشرين.

كلػػو كانػػت عادهتػػا أف ٓنػػيض عشػػرة ُب كػػل شػػهر كتطهػػر عشػػرين فػػأطبق الػػدـ 
كتػىقىط ػػػعى سػػػتة سػػػتة فالشػػػهر الثػػػاشل ينطبػػػق علػػػى أكلػػػو سػػػتة النقػػػاء. فعنػػػد أيب إسػػػحاؽ 
حيضها أربعة أايـ من آخر العشرة. كعلػى اٞنػذىب ابتػداء الػدكر الثػاشل يػـو السػابع ك 

، كحيضػػػها السػػػتة اسػػػتة النقػػػاء األكذل نلحقػػػو ابلػػػدكر األكؿ كصػػػار سػػػتة كثبلثػػػٌن يومنػػػ
السػػابع علػػى قػػوؿ الس ػػحب، كعلػػى قػػوؿ االلتقػػاط مػػن الواقعػػة ُب اٝنمسػػة عشػػر أكٟنػػا 

 أايـ العادة فحيضها أربعة كقوؿ أيب إسحاؽ.
كلػػػو كانػػػت عادهتػػػا أف ٓنػػػيض سػػػتة أايـ كتطهػػػر أربعػػػة كعشػػػرين، فاستيحيضػػػت 
كتػىقىط عى الدـ كالنقاء ستة كستة كْناكز، فالستة األكذل من الشهر الثاشل نقػاء كىػي أايـ 

. كأمػػػا األصػػػحاب (ِ)ال حػػػيض ٟنػػػا ُب ىػػػذا الػػػدكر أصػػػبلن  عادهتػػػا، فعنػػػد أيب إسػػػحاؽ
 فقالوا: ٟنا فيها حيض، ٍب اختلفوا:

 

                              
 .ّْٗ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
 .ِْٗ/ُ، هناية اٞنطلب : ٖٖ-ٕٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)
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السػػتة الثانيػػة علػػى قػػورل السػػحب  (ِ)، كىػػو األظهػػر: حيضػػها/(ُ)فقػػاؿ بعضػػهم
 .(ّ)اكاللقط معن 

. قػاؿ الرافعػي: ك٩نػيء (ْ)كقاؿ آخركف: حيضها الستة األخًنة مػن الػدكر األكؿ
 . (ٓ)ـ ٗنيع العبادة عن اٜنيضىذا الوجو حيث خبل أاي

كلػػو كانػػت ٓنػػيض سػػبعنا مػػن الشػػهر، فاستيحيضػػت كتػىقىط ػػعى دمهػػا سػػبعنا سػػبعنا، 
فالدـ يستفتحها ُب التاسع كالعشرين كتقع ٙنسة ُب الشهر الثاشل. فعنػد أيب إسػحاؽ 
حيضػػها تلػػك اٝنمسػػة دكف مػػا قبلهػػا كقػػد نقػػص حيضػػها ُب ىػػذا الػػدكر. كعنػػد سػػائر 

 السبعة أكٟنا التاسع كالعشركف.األصحاب حيضها 
 

بصػػػفة  افػػػإذا جاكزىػػػا دمهػػػا ٙنسػػػة عشػػػر يومنػػػ ادلستحاضـــة الثانيـــة: ادلبتـــدأة،
 .(ٔ)التقطع ابف أهنا مستحاضة

كُب مػػػػرد اٞنبتػػػػدأة اٞنستحاضػػػػة القػػػػوالف اٞنتقػػػػدماف أهنػػػػا تػػػػرد إذل أقػػػػل اٜنػػػػيض أك 
فحيضػها يػػـو كليلػة علػػى ، (ٖ)فػإف رددنىػػا إذل أقلػو يػػـو كليلػة كىػو األصػػح ،؟(ٕ)غالبػو

                              
 عن األصحاب.  الوجهٌن ِْٗ/ُىكذا حكى إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب  (ُ)

 : ىذا أصحو الوجهٌن. ِٕٗ/ُ، كالركضة ُٕٓ/ِ، كاجملموع: َّٓ/ُفتح العزيزقاؿ 
 /أ(.ُّٗ( هناية ؿ: )ِ)
، اإلقناع ُٕٓ/ِ، اجملموع: َّٓ/ُ، فتح العزيز: ّْٔ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

 .َُْ/ُ.ٓنفة احملتاج: ٕٗ/ُللشربيين: 
، فتح العزيز: ّْٔ/ُاٞنطلب: ، هناية ّٖٔ/ُ، البياف: ّٖٗ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)

 .َُٗ/ُ، فقو العبادات: ّْٓ/ُ، حاشية البجًنمي: ِٕٗ/ُ، الركضة: َّٓ/ُ
 .َّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
من النص احملقق، أف اٞنبتدأة إذا تقطع عليها الدـ تصـو  ُُٖ( سبق قبل ىذا ُب صػٔ)

 عة ُب اٝنمسة عشر.كتصلي عند االنقطاع األكؿ، كىكذا ُب سائر االنقطاعات الواق
 من النص احملقق.  ٖٖ( تقدـ القوالف ُب مرد اٞنبتدأة ُب الباب الثاشل، صػٕ)
، َِْ/ِ، اجملموع: َّٗ/ُ، فتح العزيز: ُْٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ٖ)

 .ُُِ/ُأسىن اٞنطالب: 



 

 
193 

، كُب اقػػػوؿ الس ػػػحب كاللقػػػط معنػػػ ، كابقػػػي الشػػػهر طهػػػر فنأمرىػػػا فيػػػو ابلصػػػبلة كالصػػػـو
الشهر الثاشل كمػا بعػده تػرتؾ العبػادة ُب أكؿ ليلػة كيػـو مػن الشػهر، ٍب تغتسػل كتصػلي 
كتصػػـو بعػػده إذل آخػػر الشػػهر، كإذا فعلػػت ُب الشػػهر األكؿ مػػا أمػػرت بػػو مػػن الصػػبلة 

نقػػػاء ُب اٝنمسػػػة عشػػػر كتركتهػػػا ُب أايـ الػػػدـ فػػػالنص أهنػػػا تقضػػػي صػػػـو كالصػػػياـ ُب ال
. (ِ)سػػػػػػبعة أايـ منهػػػػػا كىػػػػػػي أايـ الػػػػػدـ عػػػػػػن يػػػػػـو اٞنػػػػػػرد (ُ)اٝنمسػػػػػة عشػػػػػػر ك صػػػػػبلةي

كاستشكلوه كقالوا: مقتضى صـو أايـ النقاء أٍف تقضػي صػبلهتا أيضنػا فيكػوف اٞنقضػي 
صبلة أربعة عشر يومنا
 . كلؤلصحاب فيو طرؽ:(ّ)

كٔنر٩ننا فيهما قولٌن نقبلن : أف أحدىا
(ْ): 

 تقضي صـو ٙنسة عشر يومنا كصبلة أربعة عشر يومنا. أحدمها:
: ال تقضػػي إال صػػلوات سػػبعة أايـ الػػدـ عػػن يػػـو النقػػاء، كصػػـو ٖنانيػػة واثنيهمــا

 أايـ الدـ.
كصػػػلوات سػػبعة أايـ كمػػا نػػػص  ا: أهنػػا تقضػػي صػػػـو اٝنمسػػة عشػػر يومنػػالثانيــة

 عليو.
 

كإ٧نػػا ٩نػػب قضػػاء سػػبعة  ا٩نػػب قضػػاء صػػلوات أايـ النقػػاء قطعنػػ: أنػػو ال والثالثــة
 . كاختلف ىؤالء:(ٓ)أايـ الدـ، ك ُب كجوب صياـ النقاء قوالف

                              
 .ُِٖ/ُ( ُب األصل: )كصياـ(. كاٞنثبت من الركضة: ُ)
 .ُِٖ/ُ، الركضة: ّْٕ/ُ، الوسيط: ٖٓ؛ ٕٗ/ُ( انظر: األـ: ِ)
: "كأما صلوات أايـ النقاء فبل حاجة أيضنا إذل قضاء  ِّٓ/ُُب فتح العزيز ( قاؿ الرافعيّ)

فقد صلت كإف كانت حائضا فبل صبلة عليها، كُب  االصلوات؛ ألهنا إف كانت طاىرن 
الثاشل: تقضي ألهنا صومها قوالف: أظهر٨نا: أهنا ال تقضي أيضنا، كما ُب الصبلة. ك 

صامت على تردد ُب صحتو كفساده، فبل ٩نزئها ِنبلؼ الصبلة فإف الصبلة إف دل تصح 
 دل ٩نب قضاؤىا إذ ال ٩نب قضاء الصبلة على اٜنائض".

 .ّٕ( سبق بياف الفرؽ بٌن النقل كالتخريج عند بياف مصطلحات اٞنؤلف ُب صػْ)
، ُنر اٞنذىب: ّٕٗ/ُهناية اٞنطلب: ، ُٗٓ/ُ( انظر طرؽ األصحاب ُب: التعليقة: ٓ)

 .ُِٕ/ِ، كفاية النبيو: ِٕٓ/ُ، الركضة: ِّٕ/ُ، فتح العزيز: ّّٗ/ُ
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مػػا إذا اقتػػدل رجػػل ِننثػػى كألزمنػػاه إعػػادة الصػػبلة  (ِ): أصػػلهما(ُ)فقػاؿ أبػػو زيػػد
القضاء فباف أنو رجل قبل قضاء الصبلة، أك اقتدل خنثى ابمرأة ٍب ابف أن و امرأة قبل 

فيو قػوالف، كإف ألزمنا٨نػا القضػاء قضػت اٜنػائض صػـو  ،ىل نلزمهما قضاء الصبلة ؟
 .(ْ)؛ لرتددىا، كإف دل نلزمهما دل تقض إال صـو ٖنانية أايـايومن  (ّ)اٝنمسة عشر/

كبنا٨نا القفاؿ كاألكثركف علػى القػولٌن اٞنتقػدمٌن ُب أف اٞنبتػدأة ىػل ٓنتػاط بعػد 
إف قلنا: ٓنتاط كجب عليها قضاء اٝنمسة عشر،  ،ـ ال ؟اٞنرد إذل آخر ٙنسة عشر أ

 .(ٓ)كإف قلنا: ال ٓنتاط قضت ٖنانية أايـ خاصة
                              

، اٞنعركؼ ابٞنركزم، شيا اإلسبلـ علمنا أبو زيد: ىو دمحم بن أ٘ند بن عبد هللا الفاشاشل (ُ)
ا، جاكر ّنكة سبع سنٌن، من أئمة أصحاب الشافعية اٝنراسانيٌن، ، ككرعنا كعمبلن  كزىدن

من أصحاب الوجوه، أخذ عن أيب اسحاؽ اٞنركزم كعنو أخذ القفاؿ اٞنركزم، ككاف من 
 ىػ. ُّٕىػ. كتوُب ّنرك، سنة  َُّأحفظ الناس ٞنذىب الشافعي. كلد سنة 

 .ِّْ/ِ ، هتذيب األٚناء كاللغات:ََِ/ِطبقات الشافعية: انظر: 
 ( أم: أصل القولٌن. ِ)
 /ب(.ُّٗ( هناية ؿ: )ّ)
، فتح العزيز: ّٔٓ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُّٕ/ِ، كفاية النبيو: َّْ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب:ْ)

: قاؿ أبو زيد: القوالف يبنياف على  ِٗٓ/ُالتعليقة قاؿ القاضي حسٌن ُب  .ِّٓ/ُ
كاف امرأة، فهل يلزمها قضاء تلك الصلوات أف اٝننثى إذا اقتدل ابمرأة مرارنا، ٍب تبٌن أنو  
 اليت صلتها خلف اٞنرأة أـ ال ؟، فيو قوالف:

 أحد٨نا: ال؛ ألنو تبٌن أنو امرأة، كاقتداء اٞنرأة ابٞنرأة جائز. 
كالثاشل: بلى ألف الرتدد حالة االقتداء موجود كالشك ُب صحة االقتداء اثبت، فيلزمها 

يصح إف قلنا ىناؾ، ال يلزمها القضاء، ىا ىنا تقضى القضاء، ألف االقتداء مع الشك ال 
ا ألف صـو ٖنانية أايـ. كإف قلنا ىنا: يلزمها القضاء، فها ىنا تقضي صـو ٙنسة عشر يومن 

 الشك كالرتدد ُب صحتو حالة األداء موجود.
، التهذيب: ِٗٓ/ُ، التعليقة: ّْٕ/ُ، الوسيط: ِّْ،ّٕٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)

. كتقدـ ِٕٓ/ُ، الركضة: ِّٖ/ُ، فتح العزيز: َّٔ/ُاٞنشكل:  ، شرحْٕٓ/ُ
القوالف ُب ذلك كأف الصحيح أف اٞنبتدأة ال يلزمها االحتياط فيما جاكز اٞنرد على 

 .َُٓاٝنمسة عشر، بل حكمها حكم الطاىرات اٞنستحاضات. راجع النص احملقق صػ
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ػػػػػحب: إف  ؛كإف قلنػػػػا: تػػػػػرد إذل الغالػػػػػب كىػػػػػو سػػػػت أك سػػػػػبع  فعلػػػػػى قػػػػػوؿ الس 
رددنىا إذل ستة فحيضػها ٙنسػة أايـ متواليػة مػن أكؿ الشػهر كتقضػي صػلوات ٙنسػة 
أايـ كىي أايـ الدماء اليت دل تصلًٌ فيها، كصياـ عشػرة أايـ، ٖنانيػة منهػا أايـ الػدـ بعػد 

السػػابع نقػػاء كىقػىعىػا ُب اٞنػرد؛ كتبػػٌن  أف  اٜنػيض فيهمػا ك٨نػػا السػادس ك  (ُ)اٞنػرد ك يومػافي
. كإف رددنىػا إذل سػبعة، فحيضػها (ّ). كُب قوؿ تقضي اٝنمسة عشػر(ِ)على األصح

سػػبعة متواليػػة، كتقضػػي صػػلوات أربعػػة أايـ كىػػي أايـ الػػدـ الواقعػػة بعػػد اٞنػػرد، كصػػياـ 
 .(ْ)على األصح اأحد عشر يومن 

كعلػػػػى قػػػػػوؿ اللقػػػػط، إف التقطنػػػػػا مػػػػن أايـ العػػػػػادة خاصػػػػة كرددنىػػػػػا إذل سػػػػػت 
ة، األكؿ كالثالػث كاٝنػامس، كتقضػي صػلوات ٙنسػة أايـ. كإف رددنىػا فحيضها ثبلثػ

اليػػػـو السػػػابع إذل ىػػػذه كحيضػػػها أربعػػػة أايـ، فتقضػػػي صػػػلوات  (ٓ)إذل سػػػبع  ضػػػممناي
 األربعة من أايـ الدـ.

فػػإف التقطنػػا مػػن اٝنمسػػة عشػػر فتقضػػي صػػلوات يػػومٌن. كإف رددنىػػا إذل سػػبع 
تقضي صػلوات يػـو كاحػد، كابقػي األايـ فحيضها سبعة، ىذه الستة كالثالث عشر، ك 

 طهر، كابتداء الدـ طريقو ما تقدـ ُب اٞنعتادة. بعد أايـ اٞنرد
 

كيػػػومٌن نقػػػاءن؛ فػػػإف دل ٩نػػػاكز اٝنمسػػػة عشػػػر  الػػػو رأت اٞنبتػػػدأة يػػػومٌن دمنػػػفـــرع: 
على قوؿ الس حب، كزماف الدماء حيض، كزماف النقاء طهر على قػوؿ  فالكل حيض

 اللقط.
 

                              
(. كاٞنثبت من الركضة: ُ)  .ُِٖ/ُ( ُب األصل: )يـو
 .َُٓ/ِ، اجملموع: ّّٓ/ُ، فتح العزيز: ّْٓ/ُكىو اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ( ِ)
 .ُِٖ/ُ. الركضة: ِّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 ( كىو اٞنذىب. ْ)

، مغين احملتاج: ُِٖ/ُ، الركضة: ْٕٓ/ُ، التهذيب: ّٖٔ/ُانظر: اٜناكم الكبًن: 
ُ/ُُٖ. 

 .ِّٓ/ُ: ( ُب األصل: )ضمها(. كاٞنثبت من فتح العزيزٓ)
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فػػإف قلنػػا: تػػرد إذل يػػـو كليلػػة، فػػاليـو كالليلػػة حػػيض علػػى القػػولٌن كإٍف جاكزىػػا؛ 
، كإٍف قلنا: ترد إذل الغالػب؛ فعلػى قػوؿ الس ػحب حيضػها سػتة أايـ سػواء رددنىػا امعن 

إذل ست أك سبع، كأما علػى قػوؿ التلفيػق؛ فػإف قلنػا: نلفػق مػن األايـ اٝنمسػة عشػر، 
امس كالسػػػػػادس كالتاسػػػػػػع فػػػػػإف ردت إذل سػػػػػت فحيضػػػػػها سػػػػػػتة، األكؿ كالثػػػػػاشل كاٝنػػػػػ

كالعاشػػر، كإف ردت إذل سػػػبع فحيضػػػها سػػػبعة ىػػذه السػػػتة كالثالػػػث عشػػػر، كإف قلنػػػا: 
 (ُ)نلفػػػػػػق مػػػػػػن األايـ اٞنػػػػػػردكد إليهػػػػػػا، فحيضػػػػػػها أربعػػػػػػة أايـ األكؿ كالثػػػػػػاشل كاٝنػػػػػػامس/

 كالسادس سواء ردت إذل ست أك سبع.
الكػل حػيض علػى كلو رأت يومنا دمنا كيومنا نقػاءن، فػإٍف دل ٩نػاكز اٝنمسػة عشػر ف
 قوؿ الس حب، كأايـ الدـ حيض، كالليارل طهر على قوؿ اللقط.

فإٍف جاكزىا؛ فإٍف قلنا: ترد إذل يـو كليلة، فحكمو ما تقدـ ُب العادة. كإف قلنا 
 بقوؿ الس حب فثبلثة أكجو:

. كإف قلنػػا: (ِ): أنػػو ال حػػيض ٟنػػا إال علػػى القػػوؿ أبف أقػػل اٜنػػيض يػػـوأصــحها
، فإف جاكزن أايـ العادة فحيضها اليـو األكؿ كالثاشل كالليلة بينهما طهر، الدماء تػيلىف ق

 . (ّ)اكإف دل ٩ناكزىا فاألصح أنو ال حيض ٟنا أيضن 
إف رددنىا إذل الغالب؛ فإف قلنا ابلسػحب، فػإف رددنىػا إذل سػت  (ْ)كقد مر  

فحيضػػها سػػػتة أايـ كٙنػػػس ليػػػارل، كإف رددنىػػا إذل سػػػبع فحيضػػػها سػػػبعة أايـ كسػػػت 
ليػػارل. كإف قلنػػا ابللقػػط؛ فػػإف التقطنػػا مػػن اٝنمسػػة عشػػر رددنىػػا إذل سػػت فحيضػػها 

دكف لياليهػا، كإف  ايومنػ دكف لياليهػا، أك إذل سػبع فحيضػها أربعػة عشػر ااثنا عشر يومنػ
قلنػػا: نلػػتقط مػػن أايـ اٞنػػرد خاصػػة؛ فػػإف رددنىػػا إذل سػػت يكػػوف ٟنػػا سػػتة أايـ حيضنػػا 

                              
 /أ(.َُْ( هناية ؿ: )ُ)
، كفاية َِٖ/ُ، الركضة: َّٓ/ُ، فتح العزيز: َْٕ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: الوسيط: ِ)

 .ُٓ/ُ، الغرر البهية: ُُٕ/ِالنبيو: 
-ْٗٔ/ُ، التهذيب: َْٕ/ُ، الوسيط: ّْٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

 .ُٓ/ُ، الغرر البهية: َِْ/ِجملموع: ، اّّْ/ُ، فتح العزيز: ِِٖ/ُ، اٜنلية: َْٕ
 فما بعدىا.  ُٓٗ( راجع النص احملقق صػْ)



 

 
197 

 .(ُ)سول لياليها، كإف رددنىا إذل سبع يكوف ٟنا سبعة أايـ حيضنا سول لياليها
 

كىػػػي الػػػيت اسػػػتخفها الػػػدـ كانقسػػػم إذل  ادلستحاضـــة الثالثـــة: ادلبتـــدأة ادلميـــزة،
دمػػػا  االشػػػهر بصػػػفة التقطػػػع، كمػػػا لػػػو رأت يومنػػػا دمنػػػا أسػػػود، كيومنػػػ قػػػوم كضػػػعيف ُب

أ٘نر، أك رأت يومنا دمنا أ٘نر كيومنا دمنا أصفر؛ فإف دل ٩ناكز القوم ٙنسة عشر يومنا، 
كاسػػتمر الضػػعيف بعػػد اٝنمسػػة عشػػر يومنػػا، كػػاٜنمرة ُب األكؿ كالصػػفرة ُب الثػػاشل، إمػػا 

 كيومنا نقاءن. اضعيفن  ادمن  اترل يومن  بصفة االنطباؽ، أك بصفة التقطع، أبف صارت
فعلػػى قػػوؿ اللقػػط حيضػػها أايـ الػػدـ القػػوم كىػػي ٖنانيػػة. كعلػػى قػػوؿ الس ػػحب 
حيضػػها أايـ الػػدـ القػػوم ُب اٝنمسػػة عشػػر مػػع أايـ الػػدـ الضػػعيف اٞنتخللػػة بينهمػػا، 
فػػػإف انقطػػػػع القػػػوم علػػػػى رأس اٝنمسػػػػة عشػػػر فحيضػػػػها اٝنمسػػػة عشػػػػر، كإف انقطػػػػع 

 لدكهنا فحيضها من رؤية الدـ إذل االنقطاع. 
قوم اٝنمسة عشر كاستمر تػىقىط عيو مع الضعيف، فقػد فيًقػدى التمييػز كإف جاكز ال

، كمػػا لػػو أطبػػق الػػدـ علػػى لػػوف (ِ)اٞنعتػػ ، فحكمهػػا مػػا سػػبق ُب اٞنبتػػدأة غػػًن اٞنميػػزة
 .(ّ)كاحد، كُب مردىا القوالف، كالتفريع كما مر  

 

ــادة ادلميــزة، ُب حكػػم اٞنبتػػدأة اٞنميػػزة  (ْ)كحكمهػػا/ ادلستحاضــة الرابعــة: ادلعت
 .(ٓ)قوؿ، كحكم اٞنعتادة الذاكرة ُب قوؿ، كقد تقدـ حكمهما

 

                              
 .ُّٓ/ِ، اجملموع: ُّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 فما بعدىا.  ٗٗ( راجع النص احملقق صِ)
 فما بعدىا. ٗٗ( راجع النص احملقق صػّ)
 /ب(.َُْ( هناية ؿ: )ْ)
فما بعدىا عن اٞنعتادة  ُُٔاٞنبتدأة اٞنميزة، كصػعن فما بعدىا  ّٖ( راجع النص احملقق صٓ)

 الذاكرة.
، ّْٓ/ُ، الوسيط: ّْْ/ُ، هناية اٞنطلب: ّٖٗ/ُاٞنسألة ُب: اٜناكم الكبًن: انظر ك 

، هناية احملتاج: َُٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٕٓ، َٕٓ/ِ، اجملموع: ّْٕ/ُفتح العزيز: 
ُ/ّْٓ. 
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كىي قد تنسػاىا مػن كػل كجػو  ادلستحاضة اخلامسة: ادلعتادة الناسية لعاد ا،
 كىي اٞنتحًنة، كقد تنساىا من كجو دكف كجو كما مر ُب الناسية اٞنطلقة.

أف تنساىا من كل كجو، فإذا انقطػع دـ اٞنعتػادة كرأت كقتنػا دمنػا  احلالة األوىل:
ككقتنػػا نقػػاءن، كقػػد نسػػيت عادهتػػا قػػدرنا ككقتنػػا، فحكمهػػا حكػػم مػػن أطبػػق الػػدـ عليهػػا، 
كىػػي هبػػذه الصػػفة تضػػلل زمػػن النقػػاء للحػػيض كالطهػػر، كفيهػػا القػػوالف اٞنتقػػدماف، أهنػػا  

 . (ُ)كاٞنبتدأة، أك تيؤمر ابالحتياط؟
 .(ِ)ىا كاٞنبتدأة فحكمها ما تقدـ ُب اٞنستحاضة الثانيةفإف جعلنا

، فعلػػى قػػوؿ الس ػػحب ٓنتػػاط ُب أزمنػػة (ّ)كإٍف أمرنىػا ابالحتيػػاط كىػػو الصػػحيح
الدـ االحتياط اٞنتقدـ ُب حالة اإلطباؽ، فكل زمن احتمل اٜنيض كالطهر كاالنقطاع 

، كٓنتاط ُب أزمنة النقاء أيضنا، إال أهنػا  ال تيػؤمر ابلغسػل فيهػا توضأت كصلت كتصـو
كال بتجديػػد الوضػػوء، كيكفيهػػا االغتسػػاؿ عنػػد انقطػػاع كػػل نوبػػة. كعلػػى قػػوؿ اللقػػط 
ٓنتػػاط ُب أايـ الػػدماء فتغتسػػل عنػػد كػػل انقطػػاع، كأمػػا ُب أزمنػػة النقػػاء ىػػي طػػاىرة ُب  
كل األحكاـ فليس عليها غسل كال كضوء لكل صبلة، كيىغشاىا زكجها، كٟنػا حكػم 

 .الطاىرات من كل كجو
: أف تنسػاىا مػن كجػو دكف كجػو، كمػا إذا قالػت: أضػللت ٙنسػػة احلالـة الثانيـة

كْنػػػػاكز أكثػػػػر  ايومنػػػػ اأايـ ُب عشػػػػرة أايـ مػػػػن أكؿ كػػػػل شػػػػهر، كقػػػػد تػىقىط ػػػػعى دمهػػػػا يومنػػػػ
فعلى قوؿ الس حب ينحصر حيضها ُب التسػعة األايـ األيكىًؿ مػن الشػهر، كال  اٜنيض.

 ُب آخرىا ككذا ُب آخر السابع كالتاسع.غسل عليها ُب اٝنمسة األكذل، كتغتسل 
 .(ْ)كقاؿ بعضهم: تغتسل لكل صبلة ُب السابع كالتاسع، كأبطلوه

                              
 فما بعدىا.  ُِْ( راجع النص احملقق صػُ)
 فما بعدىا. ُِٗ( راجع النص احملقق صػِ)

 .َُٓ/ِ، اجملموع: ُْٓ/ُكانظر: اٜناكم الكبًن: 
 .ُٕٓ/ِ، اجملموع: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ْٕٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: الوسيط: ّ)
: أنو قالو بعضهم، كدل  ِِٖ/ُ، الركضةّٓٓ/ُ، كفتح العزيزّْٗ/ُ( ُب هناية اٞنطلبْ)

 يذكركا قائلو.
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آخػػر فقػاؿ: لػو عهػدت ٓنػيض اٝنمسػػة األكذل  اقػاؿ الغػزارل: كذكػر القفػاؿ شػيئن 
مػػػػن الشػػػػهر ٍب دل تػػػػر الػػػػدـ ُب السػػػػادس فنقػػػػوؿ: اسػػػػتأخرت اٝنمسػػػػة، فنجعػػػػل ابتػػػػداء 

 (ِ)تنتهػػي إذل اٜنػػادم عشػػر، فكػػذلك ىنػػا، انتهػػى أحػػد/السػػابع، ك  (ُ)اٝنمسػػة  مػػني
التقديرين إليػو، فتػؤمر ابالغتسػاؿ عقػب اٜنػادم عشػر، كاسػتدؿ عليػو أبهنػا لػو كانػت 
ٓنػيض ٙنسػػة مػػن أكؿ الشػػهر فاقتضػػى التقطػع خلػػو أكؿ الشػػهر فنجعػػل أكؿ ٙنسػػتها 

ز ٠نػػاكزة يػػنقص اٜنػػيض فػػبل ٩نػػو  االيػػـو الثػػاشل، قػػاؿ: كعنػػد غػػًنه ُب ىػػذه الصػػورة أيضنػػ
 .(ّ)اٝنمسة األكذل

ػػػاًكٍز بػػػو أايـ العػػػادة فػػػبل  ٤نػػػاكزي كأمػػػا علػػػى قػػػوؿ اللقػػػط، فػػػإفٍ  العشػػػرة،  (ْ)دل ٩ني
، غًن أهنا طاىر ُب أايـ النقاء ُب كل حكم، (ٓ)كالتفريع كما تقد ـ على قوؿ الس حب

العػادة كتغتسل عقب كل نوبة من نوب الدـ ُب ٗنيػع اٞنػدة، كإف ْنػاكزن ابللقػط أايـ 
 .(ٔ)فحيضها ٙنسة ُب السابع كالتاسع حيض بيقٌن، كحكم األايـ األخر ما سبق

 

 

                              
 .ْٕٖل: )ُب(. كاٞنثبت من البسيط، كتاب اٜنيض: ص/( ُب األصُ)
 /أ(.ُُْ( هناية ؿ: )ِ)
. قاؿ ابن الرفعة ُب اٞنطلب العارل، كتاب ْٖٕانظر: البسيط، كتاب اٜنيض: ص/ (ّ)

. -ر٘نهم هللا ٗنيعنا–عن القفاؿ : "قالو شيخو إماـ اٜنرمٌن نقبلن  ّّٗ/ُاٜنيض: 
 .ّْٗ/ُكانظر: هناية اٞنطلب: 

"فأما على قوؿ اللقط، فإف دل ٤ناكز ١نل العادة  ْٕٔ/ُاألصل: )٤نوز(. كُب الوسيط( ُب ْ)
 فبل ٤ناكز العشرة".

 ( أم على ما تقدـ ذكره آنفنا على قوؿ السحب، ُب نفس السياؽ. ٓ)
: "أما إف جاكزن أايـ العادة؛ فحيضها ٙنسة أايـ كىي  ُُٓ/ِتوضيح ذلك من اجملموع (ٔ)

مس كالسابع كالتاسع على تقدير انطباؽ اٜنيض على اٝنمسة األكذل، األكؿ كالثالث كاٝنا
كعلى تقدير أتٌخره إذل اٝنمسة الثانية ليس ٟنا إال يوماف دمنا ك٨نا السابع كالتاسع فتضم 
إليهما اٜنادم عشر كاٝنامس عشر فهي إذنا حائض ُب السابع كالتاسع بيقٌن لدخوٟنما 

  ُب كل تقدير، كهللا أعلم".
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 أ٘نػػر اقػػاؿ الغػػزارل: لػػو رأت اٞنبتػػدأة اٞنميػػزة يومنػػا كليلػػةن دمنػػا أسػػود ٍب دمنػػفــرع: 
كاسػػتمر األ٘نػػر مػػدة طويلػػة لسػػنة أك سػػنتٌن، فقيػػاس التمييػػز أهنػػا طػػاىر ُب ٗنيػػع مػػدة 
اٜنمرة، كقد ييستبعد اٜنكم بطهارهتػا ُب ٗنيػع ىػذه اٞنػدة مػع جػرايف الػدـ، كلػوال رؤيػة 

السواد ُب األكؿ لكنا نزيد عليهػا أدكار الغػًن اٞنميػزة، كينقػدح أف ييقػاؿ: ال  ٔنلػيي
(ُ)  

حػػيض فيكػػوف دكرىػػا تسػػعٌن، كمػػا مػػر عػػن القفػػاؿ ُب اٞنعتػػادة كػػل تسػػعٌن يومنػػا عػػن 
  .(ّ)، كإف كاف األصحاب على خبلفو(ِ)اليت تطاكؿ طهرىا

                              
 .ّٖ/ُاألصل: )ٓنل(. كاٞنثبت من: الوسيط:  ( ُبُ)
 .ُٕٗ( راجع النص احملقق صػِ)
 .َُّ/ُ، شرح اٞنشكل: ِْٖ/ُ( انظر: الوسيط: ّ)
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 (ٔ)الباب السادس: يف النّ فاس

، كأكثػػػر زمػػػن النفػػػاس سػػػتوف يومنػػػا، (ِ)كالنًٌفػػػاس: الػػػدـ الػػػذم ٫نػػػرج بعػػػد الػػػوالدة
 .(ْ)ألقلو . كال حد(ّ)كغالبو أربعوف، كفيو قوؿ: أف أكثره أربعوف

أم  ٠نى ػةً كيثبت النًٌفاس بكل دـ كيًجدى مع الولد قل  أك كثر، كعن بعضػهم: عنػد 
 .(ٔ)، كاٞنراد كاحد(ٓ)دفعة دـ، كع   آخركف بلحظة، كساعة

        كال فػػػػػرؽ لثبػػػػػوت النًٌفػػػػػاس ابلػػػػػدـ اٝنػػػػػارج بػػػػػٌن أٍف يكػػػػػوف الولػػػػػد حيًّػػػػػا أك ميتنػػػػػا،
ا  (ٕ)كامػػػػػػػػػػػػػػػػػل اٝنًلقػػػػػػػػػػػػػػػػػة  أكي                                نقصػػػػػػػػػػػػػػػػػها، كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػوف اٝنػػػػػػػػػػػػػػػػػارج كلػػػػػػػػػػػػػػػػػدن

                              
كالدة اٞنرأة إذا كىضىعىٍت، مأخوذ من النػ فىًس ّنعىن الدـ، كٚني الدـ  ُب اللغة: ىو ( النًٌفاسُ)

ٛنملة اٜنيواف قوامها ابلدـ. فاٞنرأة نػيفىسىاء كًنٍسوىةه نًفىاسه ؛ ألف الن فس اليت ىي اسم انفسن 
ء ٩نمع على ًفعىاؿو غًن نػيفىسىاء كعيشىرىاء، ك٩نمع أيضنا على  ، كليس ُب الكبلـ فػيعىبلى كنػيفىسه

، كامرأاتف نػيفىسىاكىاف. يقاؿ: نىًفسىت اٞنرأة  -نًفىاسنا، كنيًفسىت اٞنرأة  -ابلكسر–نػيفىسىاكىاتو
كليس ّنشهور. كالولد مىنػٍفيوس. كالنْػفىسىاء أيضنا: الوالدة، كاٜنامل،  -مفعوؿ أيضناابلبناء لل

 مادة: نفس. .ُّٔ/ُ، ٢نتار الصحاح: ٖٔٓ/ُٔكاٜنائض. انظر: اتج العركس: 
 .ّٖٓ/ُ، فتح العزيز: ِْْ/ُ( ىذا تعريف النفاس اصطبلحنا. انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
، ِِّ/ُ، اٜنلية: ٖٗ/ُانظر: اٞنهذب:  .ه: قاؿ بو اٞنزشل( قاؿ أبو إسحاؽ الشًنازم كغًن ّ)

: "كحكى أبو  ِّٓ/ُِب اجملموع قاؿ النوكم. ُُِ/ِ، كفاية النبيو: َْْ/ُالبياف: 
عيسي الرتمذم ُب جامعو عن الشافعي أنو قاؿ أكثره أربعوف يومنا كىذا عجيب، 

 "، أم ستوف يومنا. كاٞنعركؼ ُب اٞنذىب ما سبق
، ّٕ/ُ، التهذيب: ِٗ/ُ، اإلقناع للماكردم: ُٗ/ُ، اللباب: ِِ/ُنبيو: ( انظر: التْ)

 .ّْ/ُ، فتح الوىاب: ِِٓ/ِ، اجملموع: ّٔٓ/ُ، فتح العزيز: َْْ/ُالبياف: 
: "كحكى أبو ثور عن الشافعي أف أقل النفاس ساعة،  ِّٓ/ُِب اجملموع:  قاؿ النوكم (ٓ)

  كالصحيح اٞنشهور ما قدمناه أف أقلو ٠نى ةه".
" أما إطبلؽ ٗناعة من أصحابنا أف أقل النًٌفاس ساعة،  ِّْ/ُِب اجملموع قاؿ النوكم (ٔ)

فليس معناه الساعة اليت ىي جزء من اثين عشر جزءنا من النهار، بل اٞنراد ٠نى ةه كما ذكره 
 ".اٛنمهور

 .ِّٖ/ُ( ُب األصل: )ك(، كاٞنثبت من الركضة: ٕ)
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أك ميٍضػغىةن  (ُ)أك عىلىقىػةن 
، كقػػاؿ (ْ): إنػو مبتػدأ خلػق آدمػي قالػو اٞنتػورل(ّ)، قػاؿ القوابػل(ِ)

ال يكوف  نفاسناي كال االستيبلد  (ٔ)هبما (ٓ)اٞناكردم: إذا قلنا ال تثبت  الًعٌدةي
(ٕ()ٖ) ،

                              
بفتح – اابلشيء عىلىقن  -بفتح العٌن ككسر البلـ كفتح القاؼ-ُب اللغة: من عىًلقى  ( العىلىقىةُ)

: الدـ. كقيل: ىو الدـ اٛنامد جاء ُب لساف العرب:  كعىًلقىو: نشب فيو. -الثبلثة العىلىقي
الغليظ. كقيل: اٛنامد قبل أف ييبس، كقيل: ىو ما اشتدت ٘نرتو، كالقطعة منو عىلىقة. 

انظر: لساف العرب:  الدابة اليت تكوف ُب اٞناء عىلىقىة؛ ألهنا ٘نراء كالدـ.كمنو قيل ٟنذه 
 . مادة: علق.ِِٔ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ُِٗٓ/ْ، الصحاح: ِٕٔ/ُ

العلقة ُب علم األجنة: ىي اٞنرحلة اليت تلي تكوين النطفة كاألمشاج، كتبدأ منذ تعلق النطفة 
ابلرحم، كتنتهي عن ظهور الكتل البدنية اليت األمشاج )مرحلة التوتة( أك )نطفة الز٩نوت( 

، مع الطب ُب َُِانظر: خلق اإلنساف بٌن الطب كالقرآف: ص/ تعت  بداية اٞنضغة.
 .ٖٖالقرآف الكرصل، للدكتورين/ عبد اٜنميد دابب، كأ٘ند قرقوز، ص/

، لساف ٕٖٓ/ِم الوسيط: انظر: اٞنعج ُب اللغة: القطعة من اللحم قدر ما ٬نضغ. ( اٞنضغةِ)
: "اٞنضغة من اللحم: قدر ما ييلقى اإلنساف  ٕٓ/ٖ. كُب هتذيب اللغة ُْٓ/ٖالعرب: 

 "إذا صارت العلقة اليت خلق منها اإلنساف ٜنمو فهي مضغة".  :ُب فمو"، كفيو أيضنا
 بعد عملية العلوؽ، تبدأ مرحلة اٞنضغة ُب األسبوع الثالث بتشكل اٞنضغة ُب علم األجنة:

 كطور اٞنضغة ٬نر ّنرحلتٌن: اللوحة اٞنضغية.
 اٞنرحلة األكذل: دل يتشكل فيها أم عضو أك جهاز، كتسمى مرحلة )اٞنضغة غًن اٞنخل قة(.

 اٞنرحلة الثانية: مرحلة التشكل كالتمايز، كتسمى مرحلة )اٞنضغة اٞنخل قة(.
 .ِٖ-ُٖانظر: مع الطب ُب القرآف الكرصل: ص/

: ٗنع قابلة، كىي اٞنرأة اليت تساعد الوالدة فتتلقى الولد عند الوالدة. انظر: لساف ( القوابلّ)
 . مادة: قبل.ِْٓ/ُ، ٓنرير ألفاظ التنبيو: ْٖٖ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ْْٓ/ُُالعرب: 

 .ّٔٓ/ُ، فتح العزيز: ِْٓ( انظر: التتمة، كتاب اٜنيض: ص/ْ)
 .ُٕٗ/ُُ؛ ّْٖ/ُت من اٜناكم الكبًن: ( ُب األصل: )العادة(، كاٞنثبٓ)
 ( أم: ابلعلقة كاٞنضغة.ٔ)
 ، كاجملموع:ّْٖ/ُكاٞنثبت من اٜناكم الكبًن: ( ُب األصل: )نفا( ىكذا غًن كاضح. ٕ)

ِ/ِّٓ . 
 .ّْٖ/ُانظر: اٜناكم الكبًن:  (ٖ)
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كغًن٨نػػا:  (ِ). كقػػاؿ الفػػوراشل(ُ)كػػوف اٝنػػارج أصػػفر أك كػػدر عنػػد اٞنػػاكردمكال بػػٌن أف ي
 .(ْ)اٝنبلؼ اٞنتقدـ ُب اٜنيض (ّ)فيهما

 

 (ٔ)حكػػم اٜنػػيض ُب منػػع النفػػاس الصػػبلة كالصػػـو كاٞنباشػػرة (ٓ)/حكــم النفــاس
، ح، ُب ٓنرصل الطبلؽ على الػزكج، لكػن لػو نيًفسىػٍت قبػل (ٕ)كسائر األحكاـ اٞنتقدمة

 .(ٖ)دل تسقط الصبلةالنفاس 
                              

 .ّْٖ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)
، الفقيو الر٘نن بن دمحم بن أ٘ند بن فيورىاف الفيورىاشل( الفيورىاشل: ىو العبلمة، أبو القاسم، عبد ِ)

الشافعي، كاف مقدـ الفقهاء ّنرك، أخذ الفقو عن القفاؿ الشاشي، صنف ُب األصوؿ، 
الشافعية، كطب ق األرض كاٞنذىب، كاٝنبلؼ، كاٛندؿ، كاٞنلل كالنحل، انتهت إليو رائسة 

، طبقات َُٗ/ٓابلتبلمذة، منهم الشيا اٞنتورل. انظر: طبقات الشافعية الك ل:
 .َُِ/ِالشافعية: 

 ( الصفرة ك الكدرة.ّ)
 .ُّٓ/ِ. كانظر: اجملموع: ٖٓراجع النص احملقق صػ (ْ)
 /ب(.ُُْ( هناية ؿ: )ٓ)
: مأخوذة من البىشىرة، كىي ظاىر جلد اإلنساف، كمنو مباشرة الرجل للمرأة: كذلك ( اٞنباشرةٔ)

شىرى الرجل امرأتو  : كاف اميبىاشىرىةن كًبشىارن إفضاؤه ببشرتو إذل بشرهتا، كٕنتعو ببشرهتا، كيقاؿ: ابى
معها ُب ثوب كاحد فوليٍت بشرتو بشرهتا، كقد أتٌب اٞنباشرة ّنعىن اٞنبلمسة، كأصلو من 

، َٔ/ْانظر: لساف العرب:  بشرة الرجل بشرة اٞنرأة، كقد ترد ّنعىن الوطء ُب الفرج. ٞنس
 . مادة: بشر. ْٗ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ُِٓ/ُمقاييس اللغة: 

 فما بعدىا. ِٔ( أم أحكاـ اٜنيض اٞنتقدمة ُب اببو. راجع النص احملقق صػ ٕ)
فلها حكم اٜنائض ُب األحكاـ كلها إذا نفست اٞنرأة :  َِٓ/ُِب اجملموع ( ذكر النوكمٖ)

 إال أربعة أشياء ٢نتلفنا ُب بعضها:
أحدىا: أف النًٌفاس ال يكوف بلوغنا فإف البلوغ ٪نصل ابٜنمل قبلو كاٜنيض قد يكوف 

 بلوغنا.
 الثاشل: ال يكوف النًٌفاس است اءن ُب العدة، كاٜنيض يكوف است اءن ُب العدة.

عدة اإليبلء على أحد الوجهٌن، كإذا طرأ عليها قطعها الثالث: ال ٪نسب النًٌفاس من 
 ِنبلؼ اٜنيض فإنو ٪نسب كال يقطع.
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علػى ترتيػػب أدكار اٜنػيض، ىػػل  فصـل: الــدم الـذي تــراه احلامـل قبــل الـولدة
 فيو قوالف: ،ىو حيض؟
، كىػو (ِ)، كُب تسميتو استحاضة اٝنبلؼ السػابق(ُ): ال، كىو دـ فسادالقدمي

حدث ييوجب الوضوء، فإٍف دل يستمر فهو كػالبوؿ فتصػلي ابلوضػوء الواحػد صػلوات، 
 فلو حكم االستحاضة، فتتوضأ لكل صبلة. كإٍف استمر؛

 .(ّ)الصحيح: أنو حيض واجلديد
كال فرؽ ُب جرايف القولٌن بٌن الدـ الذم تراه قبل حركػة اٜنمػل كبعػده، كمػنهم 

كبعػد العيليػػٍوؽ (ٓ)، كأمػػا مػا تػراه  قبلهػػاي(ْ)مػن خىص صىػهما ّنػػا تػراه بعػد حركػػة اٜنمػل
(ٔ) 

عادهتا كعلى صفة اٜنيض، كقيًطعى فيما رأتػو ُب  كال بٌن أف تراه ُب أايـ فحيض قطعنا.
كال بػػٌن أٍف نقػػوؿ: للحمػػل حكػػم، فػػإف  .غًنىػػا، أك أصػػفر أك كػػدر أبنػػو لػػيس ُنػػيض

قلنا: ال حكم لو، فهػو حػيض قطعنػا، كعلػى القػولٌن ال تنقضػي بػو العػدة الواجبػة ٣نػن 
 .(ٕ)لو اٜنمل اتفاقنا

                                                                            
الرابع: ال ينقطع تتابع صـو الكفارة ابٜنيض، كُب انقطاعو ابلنًٌفاس كجهاف. كما سول 

 .ىذه األربعة يستوم فيو اٜنائض كالنفساء
، اٜناكم الكبًن: ِِ/ُ، التنبيو: ْٖٕ/ُ، الوسيط: ْْٕ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)

 .ُِّ/ُ، اٜنلية: ُِٖ/َُ
 .ّٕ، كصػٔٓ، كصػْٓ( راجع النص احملقق صػِ)
، ٖٗ/ُ، اٞنهذب: ْٖٕ/ُ، الوسيط: ْْٕ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

 .ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِْٖ/ُ، الركضة: ّٓٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: َْْ/ُالبياف: 
 : أنو قالو بعضهم، ِّٖ/ُ، كالركضةّٕٓ/ُكفتح العزيز، ََِ/ُُ( ُب اٜناكم الكبًنْ)

 كدل يذكركا قائلو.
. كىو الصحيح لغة؛ ألف الضمًن ّٕٓ/ُ( ُب األصل: )قبلو(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٓ)

 يرجع إذل كلمة )اٜنركة(. 
انظر: اٞنصباح:  : الولد ُب البطن.، أم: حىبلت. كالعيليٍوؽي ا: يقاؿ: عىًلقىًت اٞنرأة عىلىقن العيليوؽ (ٔ)

 مادة: علق. .ُٕٔ/ُ، احمليط ُب اللغة: ُّٓ/ُّ، اتج العركس: َِِ/ُ
 .ّْٖ/ِ، اجملموع: َّٓ/ُُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٕ)
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من الزن كطلقها بعػد  حامبلن فإف كاف عليها عدة من غًن صاحبو كما لو تزكج 
إف -الدخوؿ، ففي انقضائها بو على القوؿ أبنو حيض خػبلؼ أيٌب ُب كتػاب العػدة 

، كال يكوف الطبلؽ فيو بدعينا؛ النتفاء اٞنعىن-شاء هللا تعاذل
(ُ). 

فػػػإف قلنػػػا: إنػػػو حػػػيض، حػػػـر الصػػػـو كالصػػػبلة فيػػػو كالػػػوطء، كتثبػػػت فيػػػو ٗنيػػػع 
ا، . ككػذا ُب الػدـ ا(ِ)أحكاـ اٜنيض لػذم بينػو كبػٌن الػوالدة ٙنسػة عشػر يومنػا فصػاعدن

أما الذم ليس بينهما ذلك، كما لػو رأت الػدـ ٍب كلػدت بعػد ٙنسػة عشػر مػن كقػت 
 انقطاعو، ففي كونو حيضنا كجهاف:

ػػا مػػن أكؿ  (ّ): أنػػو حػػيضأصــحهما . ككػػذلك لػػو كانػػت عادهتػػا أف ٓنػػيض ٙنسن
ة عشػػر يومنػػا مػػن حػػٌن كػػل شػػهر، فجاءىػػا علػػى عادهتػػا ٍب كلػػدت قبػػل انقضػػاء ٙنسػػ

 انقطاعو.
كَنرايف فيما إذا رأت النفاس ستٌن يومنا كانقطع الدـ، ٍب عاد قبل انقضاء 
ٙنسة عشر يومنا ىل يكوف حيضنا سواء كانت معتادة أك مبتدأة ؟، فلو رأت الدـ 

بو، كما لو اتصلت الوالدة آبخر اٝنمسة ُب ىذه  على عادهتا ككلدت متصبلن 
، كال ٤نعل ىذا الدـ من (ْ)الصورة، كدل يتخلل شيء من الطهر، ففيو الوجهاف

 ، كال نقوؿ ىو نفاس سبق؛ ألف النفاس ال يسبق الوالدة.(ٓ)النفاس

                              
 /أ، كتاب العدة.ِْانظر: اٛنواىر البحرية: ؿ( ُ)

:  ِّٖ/ُالركضة ُب  . قاؿ النوكمُِِ/ِ، كفاية النبيو: ّٕٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 "إال أنو ال تنقضي بو العدة كال ٪نـر فيو الطبلؽ".

 كالوجو الثاشل: ال؛ ألنو دل يتخلل بينو كبٌن النًٌفاس طهر كامل. ( كىو اٞنذىب.ّ)
، كفاية النبيو: ِٗٓ/ِ، اجملموع: ّٖٓ/ُ، فتح العزيز: ّّٔ/ُانظر: ُنر اٞنذىب: 

 .ّٖٓ/ُ: ، ٓنفة احملتاجُِّ/ُ، الغرر البهية: ُْٗ/ِ
فيو الوجهاف: أصحهما: أنو ":  ِٗٓ/ِكُب اجملموع  ( أم الوجهاف اٞنشار إليهما آنفنا.ْ)

 . "حيض، ذكره إماـ اٜنرمٌن كالغزارل كغًن٨نا
 .ِْٖ/ُ، الركضة: ْٕٗ/ُ( ىو أصح الوجهٌن. انظر: الوسيط: ٓ)
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٢نىىاًيلي ككذا إذا بدت 
كظهر الدـ فليس بنفاس عند اٛنمهور كال  (ّ)/(ِ)الط ٍلقً ( ُ)

، كيسػػػتثىن ىػػػذا مػػػن ١نػػػل القػػػولٌن ُب دـ اٜنامػػػل، كقيػػػل: ىػػػو نفػػػاس، كقيػػػل: (ْ)حػػػيض
 حيض على القوؿ أف  اٜنامل ٓنيض.

 كأما الدـ اٝنارج مع الولد، ففي كونو نفاسنا كجهاف:
 ، كعلى ىذا فوجهاف:(ٓ): الأصحهما
 .(ٔ)أنو كاٝنارج قبل الوالدة أشهرمها:
 .(ٖ)على ما سيأٌب(ٕ)أنو كاٝنارج بٌن التوأمٌن واثنيهما:

                              
يلىة. معنها: داللة، عبلمة، ٚنة. يقاؿ: ظهرت عليو ٢نىىايل النجابة كالذكاء.  ٢نىىاًيل (ُ) ٗنع: ٢نًى

 كيقاؿ: فيو ٢نىىاًيل الرشد كتباشًنه. ك٢نىىاًيل اٜنمل: مظانو كعبلماتو.
 مادة: خيل. .ُٓٓ/ْ، حاشية البجًنمي: ُٓٗ/َُانظر: اتج العركس: 

: كجع الوالدة، يقاؿ: طيًلقىًت اٞنرأةي عند اٍلوالدىة تيٍطلىق طىٍلقنا، إذا ٕنىىخ ضىٍت، مطلوقة، الط ٍلق (ِ)
 ، . مادة: طلق.ِِٗ/ِ، ٗنهرة اللغة: ُٖ/ٗانظر: هتذيب اللغة : كضرهبا الطلق. 

 /أ(.ُِْ( هناية ؿ: )ّ)
 .َُِ/ِ، كفاية النبيو: ِْٖ/ُ، الركضة: ْْٕ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 . ِْٖ/ُ، الركضة: ّٗٓ/ُ، فتح العزيز: ٖٗ/ُ(  كىو اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٓ)
، فتح العزيز: ُْٖ/ُ، التهذيب: ٖٗ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٔ)

 .ُِِ/ُ، الغرر البهية: ّٗٓ/ُ
ـي ( ٕ) كاف أك أينثى،   االثنٌن إذل ما زاد، ذكرن : أصلو كىٍكأىـه، كىو اٞنولود مع غًنه ُب بطن من االت وأ

ـه. كأىأٍتىمىًت اٞنرأةي:  عا قيل: تػيؤىا زدكجات، فإذا ٗني
ي
أك ذكرنا مع أينثى، كقد ييستعاري ُب ٗنيع اٞن

 مادة: أتـ. .ْٖٖ/ِ، احمليط ُب اللغة: ََُٕ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: ا. كلدت تػيؤىامن 
قاؿ أبو إسحاؽ: ىو نفاس، كرجح . َِٕصػ النص احملققُب ( سيأٌب ذكر ذلك قريبنا ٖ)

: "كاٝنارج  ِّّ/ُاآلخركف منهم البغوم كالرافعي أنو ليس بنفاس. كقاؿ ُب هناية احملتاج
مع الولد فليس ُنيضو لكونو من آاثر الوالدة، كال نفاس لتقٌدمو على خركج الولد، بل ىو 

، ٖٗ/ُظر: اٞنهذب: ان دـ فساد إال أف يتصل ُنيضها اٞنتقدـ فإنٌو يكوف حيضنا".
، ّٖٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٖ/ُ، التهذيب: ُّٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: َْْ/ُالبياف: 
 .ٕٓ/ُ، كفاية األخيار: ُِِ/ُ، الغرر البهية: ُٖٓ/ِاجملموع: 
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فإف قلنا: إنو نفاس كجب الغسل بو كإف دل تر الدـ بعد الوالدة، كقلنا: ال 
 كبطل صومها. (ُ)غسل على ذات اٛنىفىاؼ

كإف دل ٤نعلو نفاسنا دل ٩نب الغسل كال يبطل الصـو إذا دل تر بعد الوالدة دمنا، 
انقضاء النهار. كتتحصل من ىذا  أك كاف الدـ الذم بعد الوالدة حصل بعد

 اٝنبلؼ أكجو ُب ابتداء مدة النفاس:
 : أف ابتداءه من خركج الدـ عند تبادم الط ٍلق.أحدىا
 مع الولد. (ِ): من حٌن  خركجويواثنيها

. كحكػػػى اإلمػػػاـ فيمػػػا إذا (ّ): أنػػػو مػػػن حػػػٌن خركجػػػو عقػػػب الػػػوالدةوأصـــحها
بتدأ مدتو من حٌن خركج الدـ ال من حٌن كلدت كدل ترى دمنا، ٍب رأتو بعد ذلك: إف  ا

، قػاؿ الرافعػي: كموضػعو مػا إذا دل يكػن بػٌن الػوالدة كخركجػو (ْ)الوالدة كىو كجػو رابػع
 .(ٔ)، قلت: كقد قيده القاضي بذلك كجـز بو(ٓ)أقل الطهر

 ، كجهاف:فصل: ويف الدم الذي تراه احلامل بٌن التوأمٌن
 .(ٕ)عند اإلماـ كالغزارل: أنو نفاس أصحهما

عنػػػد اٛنمهػػػور: أنػػػو لػػػيس بنفػػػاس بػػػل ينبػػػين علػػػى الػػػدـ الػػػذم تػػػراه  وأصـــحهما
اٜنامػػل؛ فػػإف جعلنػػاه حيضنػػا فهػػذا أكذل أف يكػػوف حيضنػػا، فػػإف زاد علػػى أكثػػر اٜنػػيض 

                              
 ( ىي اليت كلدت كدل تر معو دمنا.ُ)

 .ُٕٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّْٔ/ُ، اٜناكم الكبًن: ُِِ/ُانظر: هناية اٞنطلب: 
 . كىو الصحيح لغة.ُّٓ/ِاألصل: )خركجها(. كاٞنثبت من اٛنموع: ( ُب ِ)
، فتح العزيز: َْْ/ُ، البياف: ّْٖ/ُ( كىو ُب اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)

 .ٖٗ/ُ، إعانة الطالبٌن: ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُّٓ/ِ، اجملموع: ّٗٓ/ُ
 .َْْٖ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 .ّٗٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
 .ِٔٓ/ِ، اجملموع: َٓٔ-َْٔ/ُ( انظر: التعليقة: ٔ)
 .ّْٖ، البسيط، كتاب اٜنيض: ص/َْٖ/ُ، الوسيط: ْْٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
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، قػاؿ الرافعػي: كُب كبلمهػػم (ُ)فالزائػد دـ فسػاد، كإف دل ٤نعلػو حيضنػا ففػي ىػذا قػوالف
 .(ِ)امل ٓنيض، كدـ الط ٍلقما يقتضي أف ىذا دـ فساد، كإف قلنا: اٜن

، لكن ىل ٨نا نفاساف أـ افإف قلنا: إنو نفاس، فما بعد الولد الثاشل نفاس أيضن 
 فيو كجهاف: ،نفاس كاحد؟

، فػػبل مبػػاالة ّنجػػاكزة الػػدـ سػػتٌن مػػن كالدة األكؿ كيػػدخل (ّ): أكٟنمػػاأصــحهما
 ما بقي من نفاس األكؿ ُب الثاشل كالعدة.

فلػػػػػػػو بلػػػػػػػغ مػػػػػػػا بػػػػػػػٌن الػػػػػػػوالدتٌن سػػػػػػػتٌن، قػػػػػػػاؿ  (ْ)كإف قلنػػػػػػػا: نفػػػػػػػاس  كاحػػػػػػػدي
 : (ٓ)الصيدالشل

                              
 القوالف: (ُ)

 االكؿ: أنو ليس بنفاس؛ ألنو دـ خرج قبل فراغ الرحم فأشبو دـ اٜنامل.
 اٞنذىب.صححو الشيا أبو حامد كالبغوم كغًن٨نا، كىو اٞنعتمد ُب 

 الثاشل: أنو نفاس؛ ألنو خرج عقيب خركج نفس. صححو إماـ اٜنرمٌن كالغزارل.
أسىن اٞنطالب: ، ُُْ/ُٓنفة احملتاج: ، ِْٖ/ُالركضة: ، ّٖٓ/ِانظر: فتح العزيز: 

 .ُْٕ/ُ، التدريب: ُُْ/ُ
 . َّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، التهذيب: َْٖ/ُوسيط: ، الْْٓ/ُ، هناية اٞنطلب: َٓٔ/ُ( انظر: التعليقة: ّ)

 .ِْٖ/ُ، الركضة: َّٔ/ُ، فتح العزيز: ُْٖ/ُ
: " كما لو كطئ امرأة بشبهة فدخلت ُب  ٖٗ/ُُب اٞنهذب قاؿ أبو إسحاؽ الشًنازم

 ".العدة ٍب كطئها فإهنا تستأنف العدة
ألف كل كاحد منهما سبب ُب إثبات : " َْٔ/ُُب البياف كقاؿ أبو اٜنسٌن العمراشل

اس إذا انفرد، فإذا اجتمعا ثبت لكل كاحد منهما نفاس، كتدخبل فيما اجتمعا حكم النًٌف
 فيو، كالوطء ابلشبهة ُب العدة".

 .ِْٖ/ُ، كالركضة: َّٔ/ُ( اٞنثبت من فتح العزيز: ْ)
، الصيدالشل: ىو العبلمة، أبو بكر دمحم بن داكد بن دمحم الداكدم، اٞنعركؼ ابلصيدالشل( ٓ)

شارح ٢نتصر اٞنزشل، من أئمة أصحاب الوجوه اٝنراسانيٌن، كمن عظماء تبلمذة القفاؿ 
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ّْٔ/ٓانظر: طبقات الشافعية الك ل: اٞنركزم. 

ُ/ُِْ-ُِٓ. 
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، كإف قلنػػا: إنػػو (ِ)، كقػػاؿ أبػػو دمحم: ىػػو علػػى الػػوجهٌن(ُ)ىػػو نفػػاس آخػػر بػػبل خػػبلؼ
 .(ّ)نفاس، كفيما بعد الثاشل استحاضة، كضعفو اإلماـ كالغزارل

 

 :(ٓ)ففيو أكجو استٌن يومً  (ٗ)فصل: إذا جاوز دم النفساء/
 .(ٔ)استحاضة: أف الزائد أحدىا
 .(ٕ): أنو حيضواثنيها
، أف االستحاضػػػػة دخلػػػػت ُب النفػػػػاس، كاٜنكػػػػم ُب -كىػػػػو اٞنػػػػذىب-: واثلثهــــا

، فننظػر فيهػػا كنقػػوؿ: إمػػا أف تكػوف معتػػادة أبف تقػػد ـ نفػػاس، (ٖ)ذلػك كمػػا ُب اٜنػػيض
 أك مبتدأة، فإف كانت معتادةن فإما أف تكوف ٣نيزة، أك غًن ٣نيزة:

                              
 . َِِ/ِ، كفاية النبيو: ِٕٓ/ِ( انطر: اجملموع: ُ)
 (  أم: على الوجهٌن اٞنذكورين ُب الدـ اٝنارج بٌن الولدين.ِ)
ُب  . قاؿ إماـ اٜنرمٌنِٖٓ/ُ، الركضة: ْْٖ، البسيط: ص/َْٖ/ُانظر: الوسيط:  (ّ)

: "كقد ٚنعت شيخي يقوؿ ُب ىذه الصورة: إذا فرعنا على آناد ْْٔ/ُهناية اٞنطلب
كيلـز على قياس  فساد، كىذا كلد تقدمو النًٌفاس.النًٌفاس، فالذم رأتو بعد الولد الثاشل دـ 

ىذه الطريقة أف يقاؿ: إذا رأت على أثر الوالدة األكذل ستٌن يوما دما، ٍب ٕنادل اجتناف 
الولد الثاشل أشهرا، ٍب أتت بو، كرأت دمنا، فيلـز أف يقاؿ: إنو دـ فساد، كىذا بعيد 

ا".   جدًّ
 /ب(.ُِْ( هناية ؿ: )ْ)
 : "حكاىا الشيا أبو حامد". َْٖ/ُُب البياف ( قاؿ العمراشلٓ)
ُب  : "كىو اختيار اٞنزشل"، كقاؿ النوكم ِّٔ/ُُب ُنر اٞنذىب ( قاؿ الركايشلٔ)

"كبو قطع ابن القاص ُب اٞنفتاح، كاختاره اٞنزشل حكاه أصحابنا عنو"، :  َّٓ/ِاجملموع
 لكبًن".: "قالو اٞنزشل ُب جامعو ا ّْٗ/ُقاؿ اٞناكردم ُب اٜناكم الكبًن

ُب  . قاؿ النوكمُّٔ/ُ، فتح العزيز: َْٖ/ُ، البياف: ِْٖ/ُ( انظر: التهذيبٕ)
ا ":  َّٓ/ِاجملموع كهبذا الوجو قاؿ أبو اٜنسن بن اٞنرزابشل، كىذا الوجو ضعيف جدًّ

 ."كىو أضعف من الذم قبلو
، اجملموع: ّْٗ/ُ، اٜناكم الكبًن: َٔٔ/ُ، التعليقة: ٖٗ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٖ)

 .ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِٓ/ِ،كفاية النبيو: ِٗٓ/ِ
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ــادة ادلميــزة الــذاكرة؛ادلستحاضــة األوىل:  فػػإف كانػػت عادهتػػا ُب الػػوالدة  ادلعت
ي ، ٍب كلػػدت كجػػاكز دمهػػا السػػتٌن، كرددنىػػا إذل أربعػػٌن مػػثبلن  (ُ)اٞنتقدمػػة أف  تػىػػنػٍفىسى

األربعػػٌن، كمػػا تيػػرد اٜنػػائض إذل عادهتػػا، ٍب إٍف كانػػت ٟنػػا عػػادة ُب اٜنػػيض حكػػم ٟنػػا 
ٓنػػيض قػػدر عادهتػػا ُب اٜنػػيض،  ابلطهػػر بعػػد األربعػػٌن علػػى قػػدر عادهتػػا ُب الطهػػر، ٍب

كبقػدر النفػػاس ٓنيضػػو، فػإف دل تكػػن ٟنػػا عػادة فيػػو بػػل ىػي مبتػػدأة فيػػو ريدت إذل الػػدكر 
الذم تيرد إليو اٞنبتدأة؛ فما حكم فيو ابلطهر فهػو طهػر، كمػا حكػم فيػو ابٜنػيض فهػو 

، كُب أنػػػػػو إذا (ِ)استحاضػػػػػة، كاٝنػػػػػبلؼ اٞنػػػػػذكور فيمػػػػػا تثبػػػػػت بػػػػػو العػػػػػادة ُب اٜنػػػػػيض
 ، أيٌب ىنا.(ّ)العادة كالتمييز أيهما يقدـ ؟اجتمعت 

نفسػػت كاستيحيضػػت  (ْ)فلػػو كلػػدت مػػرتٌن أك مػػرارنا كدل تػػرى دمنػػا، ٍب كلػػدت  كي
ُب النفػاس،  النفاس عادة ٟنػا، بػل ىػي كاٞنبتػدأة الػيت دل تلػد أصػبلن  (ٓ)فبل نقوؿ  عدـي
 .(ٖ()ٕ)اٞنسألة ّنسألة تباعد الطهر على رأم القفاؿ (ٔ)ك شبو الغزارلي

 

إذا استيحيضػػت ُب النفػػاس كليسػػت ٣نيػػزة بشػػرط التمييػػز أبف  الثانيــة: ادلبتــدأة،
                              

، ٕٔ/ُ، ككفاية األخيار: ُِّ/ُ( ُب األصل: )تنتفس(. كاٞنثبت من: هناية اٞنطلب: ُ)
 .ِّْ/ُكحاشية اٛنمل: 

 .َُٖ( راجع النص احملقق صػِ)
 .ُُٔ( راجع النص احملقق صػّ)
 . ُّٔ/ُ( ساقط من األصل. كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)
قاؿ فيو: "قاؿ أصحابنا: ال نقوؿ عدـ  ِٗٓ/ُِب األصل: )عدة(. كاٞنثبت من اجملموع ( ٓ)

 ". النًٌفاس عادة ٟنا، بل ىي مبتدأة ُب النًٌفاس كاليت دل تلد قط
( ُب األصل: )كنسبو الغزارل إذل(، ىكذا، كىو غًن منضبط. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٔ)

ُ/ُّٔ. 
 .ْْٔ/ُ( انظر: الوسيط: ٕ)
 .ُٕٗػراجع النص احملقق ص .قد سبق أف ذكر اٞنؤلف رأم القفاؿ ُب ذلك( لٖ)

: "إذا كلدت مرارنا، كىي ذات جفاؼ، دل تنفس،  ْٖٓكُب البسيط، كتاب اٜنيض: ص/
فنفست ُب كرٌة كاستحيضت فهي كاٞنبتدأة، فإهنا مبتدأة ُب النًٌفاس، كعدـ النًٌفاس، ال 

 يثبت ٟنا عادة ُناؿ". 
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أطبق الدـ على لوف كاحػد، أك زاد القػوم علػى سػتٌن، ففػي ردىػا إذل أقػل النفػاس أك 
 ، طريقاف:اغالبو أربعٌن يومن 
 .(ُ): أهنا على القولٌن ُب اٞنبتدأة اٞنستحاضةأحدمها
: أهنػػػا تػػػرد إذل أكثػػػر النفػػػاس، كاٞنشػػػهور نسػػػبتو إذل ااثلثنػػػ : أف فيهػػػا قػػػوالن الثـــاين

. ٍب مػػنهم مػػن خصػػص قػػوؿ اٞنػػزشل بػػو ُب اٞنبتػػدأة. كمػػنهم مػػن (ّ)ال الشػػافعي (ِ)اٞنػػزشل
 .(ْ)اقاؿ: إهنا ُب اٞنعتادة أيضن 

                              
:  ُّٓ/ِاجملموعُب  .ُِٔ/ِكفاية النبيو: ،  َْٖ/ُ، البياف: َٔٔ/ُيقة: ( انظر: التعلُ)

"فيها القوالف السابقاف ُب اٜنيض، أصحهما: الرد إذل أقل النًٌفاس كىو ٜنظةه لطيفةه ٥نو 
 ٠نة، كالثاشل: الرد إذل غالبو كىو أربعوف يومنا، ىكذا قالو اٛنمهور".

اٞنصرم، تلميذ  اعيل بن ٪نٍن بن إٚناعيل اٞنزشلىو العبلمة، أبو إبراىيم إٚن( اٞنزشل: ِ)
الشافعي، ككاف معظمنا بٌن أصحاب الشافعي، كقاؿ الشافعي ُب حقو: "لو نظر 

منها: )اٞنبسوط(، ك)اٞنختصر(، ك)اٞننثور(  اكتبن   -ر٘نو هللا-الشيطاف لغلبو"، صنف 
كغًنىا، كامتؤلت الببلد بػ"٢نتصره" ُب الفقو، كشرحو عدة من الكبار ُنيث ييقاؿ: كانت 

مولده ُب سنة موت الليث بن سعد سنة  البكر يكوف ُب جهازىا نسخة بػ)٢نتصر( اٞنزشل.
انوف سنة. انظر: ىػ. كلو تسع كٖن ِْٔىػ،  توُب ُب رمضاف، لست بقٌن منو،  ُٕٓ

 .ُّْ/َُ، سًن أعبلـ النببلء: ِٖ/ُطبقات الشافعية: 
اثلثنا، كىو: أهنا ترد إذل أكثر  : "زاد صاحب العيدة قوالن  َّٓ/ُِب اجملموع ( قاؿ النوكمّ)

، كىذا غريب عن الشافعي، كإ٧نا نقلو األصحاب عن اٞنزشل، االنًٌفاس كىو ستوف يومن 
كحكى احملاملي ُب اجملموع كغًنه  لبعض أصحابنا. اكجهن  كحكاه الشيا أبو حامد كغًنه

ا،  من أصحابنا طريقنا آخر عن ابن سريجو كأيب إسحاؽ: كىو الرد إذل األقل قوالن  كاحدن
، كالصحيح اٞنشهور إثبات القولٌن، كالصحيح األظهر أهنا  فحصل ُب اٞنسألة ثبلثة طرؽو

، ُْٓ/ُكانظر: هناية اٞنطلب:  ". ةو أقل النًٌفاس كىو ٜنظة لطيفة ٥نو ٠نى  ترد إذل 
، ِْٖ/ُ، التهذيب: َْْ/ُ، اٜناكم الكبًن: َٔٔ/ُ، التعليقة: ِْٖ/ُالوسيط: 
 .ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِّٔ/ُ، فتح العزيز: َْٖ/ُالبياف: 

ُب شرح اٞنشكل  . قاؿ ابن الصبلحَّٓ/ِ، اجملموع: ِّٔ/ُانظر: فتح العزيز:  (ْ)
: ليس (قاؿ اٞنزشل: ترد اٞنبتدأة إذل أكثر النًٌفاس، كىو ٓنكم)أما قوؿ الغزارل: ":  َّٗ/ُ

ُب اٞنذىب، حكاه كذلك  اىذا ٣نا يستحق أف يقاؿ فيو: إنو ٓنكم، كىذا معدكد كجهن 
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ٍب إٍف كانت ىػذه النفسػاء ٟنػا عػادة ُب اٜنػيض حيًسػبىٍت بعػد النًٌفػاس الػذم تيػرد 
استحاضةن فتقضي صػـو تلػك األايـ كصػلواهتا، ٍب تبتػدئ  (ُ)إليو قدر طهرىا  اٞنعتادىي

اٜنػػػػيض علػػػػى عادهتػػػػا، كإٍف كانػػػػت مبتػػػػدأة ُب اٜنػػػػيض أيضنػػػػا أقمنػػػػا دكرىػػػػا ُب الطهػػػػر 
كاٜنيض كما يقتضيو حاؿ اٞنبتدأة، فنردىا إذل أقل اٜنيض ُب األصح ُب كل شػهر ال 

 .(ِ)غالًبو

أف ال يزيد القػوم علػى سػتٌن  بشرط التمييز، كىو: (ّ)/الثالثة: ادلبتدأة ادلميزة
يومنا أكثر النًٌفاس، فرتد إذل التمييز كما تقػدـ مػن اٜنػيض
، كالسػتوف ىنػا كاٝنمسػة (ْ)

أك ثبلثػػٌن يومنػػا دمنػػا أسػػود، ٍب ا٘نػػر الػػدـ أك  اعشػػر ىنػػاؾ، كمػػا لػػو رأت عشػػرين يومنػػ
 أايـ األسود، كالباقي استحاضة. (ٓ)اصفر ح، جاكز الستٌن،  فنفاسهاي

ــادة ادلميــزة الرابعــة: ، إف خػػالف ٕنييزىػػا عادهتػػا ففػػي ردىػػا إذل التمييػػز أك ادلعت
العػادة اٝنػبلؼ اٞنعػركؼ، فػإٍف قلنػا: تػرد إذل التمييػز فهػي كاٞنبتػدأة، كإٍف قلنػا: تػرد إذل 

 .(ٔ)العادة فهي كاٞنبتدأة غًن اٞنميزة، كقد تقدـ ذلك
 

                                                                            
ُب اٞنبتدأة كاٞنعتادة، كحكاه صاحب  االشيا أبو حامد األسفراييين، كغًنه، كذكركه مطلقن 

 .ا"مطلقن  اضن )الشامل( عن اٞنزشل أي
 . كىو الصحيح لغة.ُّٓ/ِ( ُب األصل: )اٞنعتادة(. كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
 .ُّٓ/ِ، اجملموع: ِّٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 /أ(.ُّْ( هناية ؿ: )ّ)
 . ُُٔ( راجع النص احملقق صػْ)
 .ّْٗ/ُ، كاٜناكم الكبًن: َٕٔ/ُ( ُب األصل: )فحيضها(. كاٞنثبت من: التعليقة : ٓ)
( لقد تقدـ ذكر اٞنؤلف اٝنبلؼ عند بياف أحكاـ اٞنعتادة اٞنميزة الذاكرة لعادهتا، كأف ٔ)

 .ُُٔاٞنذىب أهنا ترد إذل ٕنييزىا دكف عادهتا. راجع النص احملقق صػ
، ُنر اٞنذىب: َْٖ/ُ، البياف: ِْٖ/ُ، التهذيب: ُْٓ/ُكانظر: هناية اٞنطلب: 

، فتح الوىاب: ٗٔ/ُ، غاية البياف: ِٖٓ/ُ، الركضة: ِّٔ/ُ، فتح العزيز: ّْٔ/ُ
ُ/ّْ. 
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ـــادة ادلتحـــًنة ، كىػػػي كالناسػػػية سالناســـية لعاد ـــا يف النفـــا (ُ)اخلامســـة: ادلعت
 لعادهتا ُب اٜنيض، كفيها قوالف:

: أهنػػا تيػػؤمر ابالحتيػاط، فتصػػـو كتقضػػي كتصػلي كال يغشػػاىا الػػزكج كال أحـدمها
السػػػػيد، ٍب إف كانػػػػت ذاكػػػػرةن لعادهتػػػػا ُب اٜنػػػػيض فقػػػػد التػػػػبس عليهػػػػا دكرىػػػػا ابلنفػػػػاس 

. كإٍف  (ّ)كىي كالناسية لوقت اٜنيض الذاكرة لقدره، كقد تقدـ حكمها (ِ) اٞنعرتضي
ا.  كانت نسية لعادهتا ُب اٜنيض أك مبتدأة فيو، كجب االحتياط أبدن

مػا تيػرد إليػو اٞنبتػدأة كىػو أقػل النفػاس  (ْ): كرجحو اإلمػاـ، أهنػا تيػرد  إذليوالثاين
 .(ٔ)، فيو قوالف(ٓ)أك غالبو

 

؛ فإٍف دل يبلػغ النقػاء بػٌن الػدمٌن أقػل الطهػر، كمػا لػو لو تػىقىط عى دـ النفاسفرع: 
رأت يومنػػػا دمنػػػا كيومنػػػا نقػػػاء، أك يػػػومٌن كيػػػومٌن؛ فأزمنػػػة الػػػدـ نفػػػاس قطعنػػػا، كُب أزمنػػػة 

 . (ٕ)النقاء القوالف اٞنتقدماف ُب التلفيق ُب اٜنيض

                              
: "ُب اللفظ زايدة مستغىن عنها، ألهنا ال تكوف متحًنة  ّّٔ/ُُب فتح العزيز ( قاؿ الرافعيُ)

إال إذا نسيت عادهتا، كقد ْنعل اٞنتحًنة مع الناسية اٚنٌن مرتادفٌن، فلو اقتصر على 
 قولو: اٞنتحًنة ُب النًٌفاس، ٞنا ضر".

 .ّّٔ/ُ: )معرض(، كاٞنثبت من فتح العزيز: ( ُب األصلِ)
 .ُٔٓ( راجع النص احملقق صػّ)
 .ِٖٔ/ُ( اٞنثبت من الركضة: ْ)
 .ِْٓ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 ( أم: فيو القوالف اٞنتقدماف آنفنا.ٔ)

: "كأما اٞنعتادة الناسية لعادهتا ُب النًٌفاس ففيها اٝنبلؼ ُب اٞنتحًنة ُب  ُّٓ/ِكُب اجملموع
، كعلى ا ، كإذل أربعٌن يومنا ُب قوؿو ٜنيض، ففي قوؿو ىي كاٞنبتدأة؛ فرتد ارل ٜنظة ُب قوؿو

اٞنذىب تؤمر ابالحتياط، كرجح إماـ اٜنرمٌن ىنا الرد إذل مرد اٞنبتدأة ألف أكؿ النًٌفاس 
 معلـو كتعيٌن أكؿ اٟنبلؿ للحيض ٓنكم ال أصل لو".

، اٞننهاج: ّّٔ/ُ، فتح العزيز: ّْٖ/ُ، الوسيط: ِْٓ/ُكانظر: هناية اٞنطلب: 
 .َُِ/ُ، مغين احملتاج: ِّّ/ُ: بشرح زين بن أرسبلف ، فتح الر٘ننَِ/ُ

 ، الباب اٝنامس ُب التلفيق.َُٕ( راجع النص احملقق صػٕ)
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ا ٍب عػػاد؛ فالعائػػد حػػيض  كإف بلغػػت أقل ػػو أبٍف انقطػػع ٙنسػػة عشػػر يومنػػا فصػػاعدن
 أك نفاس ؟، فيو كجهاف:

فيمػػػا إذا دل ٩نػػػاكز الػػػدـ العائػػػد  (ِ)ا، قػػػاؿ الصػػػيدالشل: ك٨نػػػ(ُ): األكؿأصـــحهما
، كعنػد ىػذا إف دل يبلػغ (ّ)ستٌن يومنا من حٌن الوالدة، فإف جاكزىا قطعنا أبنو حػيض

 زماف النقاء الفاصل أقل الطهر.
فػػػإٍف كانػػػت مبتػػػدأة ُب النفػػػاس ٣نيػػػزة ردت إذل التمييػػػز، كإٍف دل تكػػػن ٣نيػػػزة ففػػػي 

 ، كإٍف كنت معتادة ردت إذل عادهتا. (ْ)ردىا إذل أقل اٜنيض أك غالبو القوالف
كُب ىذه األحواؿ نراعى قورل التلفيػق؛ فػإٍف قلنػا ابلس ػحب فالػدـ الواقػع ُب أايـ 

فنلفًٌػػق مػػن أايـ اٞنػػرد خاصػػة أك مػػن ٗنلػػة  لىف ٍقنىػػااٞنػػرد كالنقػػاء الػػذم بينهػػا نفػػاس، كإٍف 
 .(ٓ)الستٌن، فيو اٝنبلؼ اٞنتقدـ ُب اٜنيض

 

 (ٕ)ا ُب اٜنالة األكذل: العائد نفاس، فهذا النقاء على  قورليإف قلن (ٔ):/التفريع
التلفيق. إف قلنا ابلس حب؛ فهي نفاس كإف بلغت ٙنسة عشر يومنا، كإٍف قلنا ابللقط 

 فهي طهر، كما لو كانت دكف أقلًٌ الْطهر.

                              
، ٓنفة احملتاج: ُِٓ/ُ، الغرر البهية: ِٖٓ/ِأم: أف العائد دـ حيض. انظر: اجملموع:  (ُ)

: "ألنو نقاء قبلو دماف ٔنللهما طهر  ّْٔ/ُالعزيز ُب فتح . قاؿ الرافعيّٖٓ/ُ
ٛنعلنا الطهر  اصحيح فبل يضم أحد٨نا إذل اآلخر كدمي اٜنيض، كألن لو جعلناه نفاسن 

 على الصحيح، كىو قوؿ السحب كال ضركرة بناء إذل ذلك". اأيضنا تفريعن  االصحيح نفاسن 
 أم: القوالف. (ِ)
 .ْْٓ/ُاٞنطلب: ، هناية ْْٖ/ُ( انظر: الوسيط: ّ)
(ْ ، ( فيو القوالف اٞنتقدماف ُب الرد إذل أقل مدة اٜنيض أك غالب عادات النساء ستٌو أك سبعو

 من النص احملقق.  ٗٗصػ
 فما بعدىا.  ُْٖ( فيو الوجهاف السابقاف ُب التلفيق. راجع النص احملقق صػٓ)
 /ب(.ُّْ( هناية ؿ: )ٔ)
 .ّْٔ/ُعزيز:( ُب األصل: )قوؿ(. كاٞنثبت من فتح الٕ)
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كمػػػنهم مػػػن جعلهػػػا طهػػػرنا علػػػى القػػػولٌن، كاسػػػتثىن ىػػػذه الصػػػورة علىي
قػػػوؿ  (ُ)

كاف علق طبلقها ابلوالدة فأقْل مدة ٬نكن انقضاء عدهتا فيها اثناف ، كلو  (ِ)السحب
كتسػػعوف يومنػػا كٜنظػػة؛ ألف  السػػتٌن طهػػر فتحتػػاج بعػػدىا إذل حػػيض كطهػػرين
، كإف (ّ)

 قلنا: العائد حيض، فإف نقص عن أقلًٌ اٜنيض فوجهاف:
 .(ْ): كجـز بو اٞنتورل، أنو دـ فسادأحدمها
جاكز الػدـ العائػد أكثػر اٜنػيض فهػي مستحاضػة، . كإف (ٓ): أنو نفاسواثنيهما

ك٫نتلػػػػػف حاٟنػػػػػا بػػػػػٌن أف تكػػػػػوف مبتػػػػػدأة أك معتػػػػػادة، ك٪نكػػػػػم ُب ذلػػػػػك ّنقتضػػػػػاه كمػػػػػا 
 . (ٔ)تقدـ

قػػػاؿ أبػػػو إسػػػحاؽ: فلػػػو كانػػػت عادهتػػػا أٍف ٓنػػػيض ٙنسػػػة كتطهػػػر ٙنسػػػة عشػػػر، 
كطهػػرت  ادمنػػ افهػػذه دكرىػػا عشػػركف، فلػػو كلػػدت ُب كقػػت حيضػػها كرأت عشػػرين يومنػػ

فػػػرأت الػػػدـ كْنػػػاكز اٝنمسػػػة عشػػػر، فهػػػذه دل تتغػػػًن عادهتػػػا ُب حيضػػػػها  ٙنسػػػة عشػػػر
ُب اٝنمسػػػة عشػػػر، ك٥نيضػػػها بعػػػد ذلػػػك  اكطهرىػػػا فتكػػػوف نفسػػػاء ُب العشػػػرين، طػػػاىرن 

، لو كانػت عادهتػا أف ٓنػيض عشػرة اٙنسة عشر، كعلى ىذا أبدن  اٙنسةن كتكوف طاىرن 
                              

: "كمنهم من ْْٖ/ُُب الوسيط  ( ُب األصل: )غًن(. كاٞنثبت من الوسيط، قاؿ الغزارلُ)
قاؿ: تستثىن ىذه الصورة على قوؿ السحب؛ إذ يبعد تقدير مدة كاملة ُب الطهر 

 حيضا".
، كالغزارل ُب ّْٓ/ُ( كىو كجو عن األصحاب، حكاه إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب ِ)

 ، كضعفاه.ْٖٕ/ُالوسيط 
فإف قلنا: ىو نفاس، فأقل مدة تنقضي فيها عدهتا :" ِٗٓ/ُِب اجملموع  ( قاؿ النوكمّ)

ا كٜنظة؛ ألف الستٌن ال ٪نصل فيها دـ ٪نسب حيضا فبل يتصور فيها اثناف كتسعوف يومن 
ا كليلة ا كليلة ٍب تطهر ٙنسة عشر ٍب ٓنيض يومن إال طهر كاحد ٍب ٓنيض بعد الستٌن يومن 

 تطهر ٙنسة عشر ٍب ترل الدـ ٜنظة. كهللا أعلم ".ٍب 
، البياف: ِّّ/ُ، اٜنلية: ِٕٓ( كىو األصح. انظر: التتمة، كتاب اٜنيض/ص: ْ)

 .ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِٖٓ/ِ، اجملموع: ّْٔ/ُ، فتح العزيز: َْٕ/ُ
 .ِٖٓ/ِ، اجملموع: ّْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
 بعدىا. فما ُِِ( راجع النص احملقق صػ ٔ)
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 ادمنػػػ ان يومنػػػكتطهػػػر عشػػػرين فػػػدكرىا ثبلثػػػوف فولػػػدت ُب كقػػػت حيضػػػها كرأت عشػػػري
كانقطػػػع كطهػػػرت عشػػػرين ٍب رأت الػػػدـ كْنػػػاكز اٝنمسػػػة عشػػػر، فهػػػذه دل تتغػػػًن عػػػادة 

، فهػي احيضها كتغًنت عادة طهرىا ابلػزايدة فصػار شػهرين بعػد أف كػاف عشػرين يومنػ
نفسػػاء ُب العشػػرين األكؿ طػػاىر ُب الشػػهرين بعػػدىا حػػائض ُب عشػػرة بعػػد٨نا طػػاىر 

 .(ُ)بعد ذلك شهرين
ػر ج علػى الػوجهٌن (ِ): كىذا علػى القػوؿ بثبػوت العػادة ّنػر ةو قاؿ ابن الصباغ . ك٫ني

اٞنتقدمٌن ُب أف العائػد بعػد ٔنلػل أقػل اٜنػيض نفػاس أك حػيض؟، مػا إذا زادت كدل تػرى 
دمنػػا حػػ، جػػاكز ٙنسػػة عشػػر يومنػػا ٍب رأتػػو، ىػػل ىػػو نفػػاس، أك حػػيض؟، أمػػا لػػو رأتػػو 

يلزمها قضاء مػا صػامتو قبػل ذلػك دكف ٙنسة عشر يومنا فهو دـ نفاس قطعنا لكن ال 
 ُب أايـ النقاء؛ ألنو دل يوجد منها دـ حالة الوالدة ح، يلفق.

 

انقطع دـ النفساء كاغتسلت أك تيممت حيث شػرع ٟنػا التػيمم،  (ّ) إذاي فرع:
 ُب اٜناؿ من غًن كراىة. كطؤىا (ْ)فللزكج/

انقطػػػع لزمهػػػا قػػػاؿ ابػػػن الصػػػباغ كالػػػركايشل: لػػػو رأت الػػػدـ بعػػػد الػػػوالدة سػػػاعة ٍب 
 .(ٓ)الغسل كحل الوطء، كإٍف خافت عود الدـ استحب التوقف ُب الوطء احتياطنا

 

٩نػػػػب علػػػػى اٞنػػػػرأة تعلٌػػػػم مػػػػا ٓنتػػػػاج إليػػػػو مػػػػن أحكػػػػاـ اٜنػػػػيض  :(ٙ)فــــرع اثلــــث
ػػ ،كاالستحاضػػة كالنفػػاس

ن
لزمػػو تعليمهػػا كإال فلهػػا اٝنػػركج لسػػؤاؿ  افػػإٍف كػػاف زكجهػػا عاٞن

العلمػاء بػل ٩نػب ك٪نػـر عليػو منعهػػا إال أف يسػأؿ ىػو ك٫ن ىػا فتسػتغين بػذلك، كلػػيس 
ٟنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٝنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركج إذل ٠نلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ذًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أك تعلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إال برضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه.

                              
 .َٗ-ٖٗ/ُ( انظر: اٞنهذب: ُ)
 .َّٓ/ِ، اجملموع: َْٗ/ُ،  البياف: ْٗٓ/ِ( انظر: الشامل، ابب اٜنيض: ِ)
 .ِّٓ/ِ( ُب األصل: زايدة )إف(، كاٞنثبت من اجملموع ّ)
 /أ(.ُْْ( هناية ؿ: )ْ)
 .ِٕٖ/ُ، الركضة: ِّٓ/ِ، اجملموع: ّٗٓ/ِ :، الشاملُٕٔ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)
 ىذه الصفحة.ُب قبلو كاثنيهما  ،من النص احملقق ُِْكقد سبقو فرعاف: أحد٨نا ُب صػ( ٔ)



 انصالحكزبة 
 انجبة األول: يف ادلىاقيذ
 انجبة انثبني: يف األذان

 انجبة انثبنث: يف اسزقجبل انقجهخ
 انجبة انراثع: يف كيفيخ انصالح
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 (ُ)كتاب الصالة
الصػػلوات اٝنمػػس كاجبػػة علػػى األعيػػاف علػػى كػػل مكلػػف مسػػلم، كال ٩نػػب ُب 

كالنظػر فيػو ُب ، (ِ)الصلوات على األعياف غًنىا إال بنػذر أك ركعتػا الطػواؼ علػى قػوؿ
 :أبواب

 :ُب اٞنواقيت، كفيو ثبلثة فصوؿاألول: 
  .(ّ)ُب كقت الرفاىيةاألول: 

يىػػػػػػػػػةو ككقػػػػػػػػػت مقػػػػػػػػػاـ، -هنع هللا يضر-قػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػافعي             : الوقػػػػػػػػػت كقتػػػػػػػػػاف، كقػػػػػػػػػت رىفىاىى

                              
 ُب اللغة: الدعاء، كٚنيت الصبلة الشرعية صبلةن الشتماٟنا عليو. ( الصبلةُ)

 . مادة: صلى.ّْٔ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: َٗٔ/ُٗانظر: اتج العركس: 
 ابلتكبًن ٢نتتمة ابلتسليم بشرائط ٢نصوصة. أقواؿ كأفعاؿ مفتتحةكُب الشرع: 

 .ِٗ/ُ، إعانة الطالبٌن: ُُٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ْٗ/ُانظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو: 
 ( نقل فقهاء الشافعية ُب حكم ركعيت الطواؼ قولٌن مشهورين:ِ)

 أحد٨نا: أهنما سنة، كىذا ابتفاؽ األصحاب.  
القولٌن كدل يذكركا أين نص الشافعي عليهما، مع كالثاشل: أهنما كاجبتاف. كأطلق اٛنمهور  

اتفاقهم على أف األصح كوهنما سنة، كقاؿ أبو علي البندنيجي ُب جامعو: نص ُب 
اٛنديد أهنما سنة، قاؿ: كظاىر كبلمو ُب القدصل أهنما كاجبتاف. قاؿ النوكم: الصواب 

 أهنما قوالف منصوصاف. ىذا إذا كاف الطواؼ فرضنا.
كطواؼ القدـك كغًنه، فطريقاف مشهوراف ُب كتب اٝنراسانيٌن، حكا٨نا   نفبلن أما إف كاف 

القاضي حسٌن، كإماـ اٜنرمٌن، كالبغوم، كاٞنتورل كآخركف منهم، كالعمراشل كغًنه من 
 العراقيٌن.

 أصحهما عند القاضي حسٌن من اٝنراسانيٌن كغًنه القطع أبهنما سنة.
كبلـ ٗنهور العراقيٌن، كصححو العمراشل، كنقلو   كالثاشل: أف فيهما القولٌن، كىذا ظاىر

 القاضي حسٌن كإماـ اٜنرمٌن كغًن٨نا عن ابن اٜنداد كغلطوه فيو.
، اٞنهذب: ُّٓ/ْ، اٜناكم الكبًن: ْٓٔ/ِانظر اٞنسألة ابلتفصيل ُب: الوسيط: 

 .ٔٓ/ٖ-ٖٓ/ْ-ّ/ْ-ُّٖ/ِ، اجملموع: ُِِ/ُ
فصوؿ: األكؿ ُب كقت الرفاىية(، ٍب قاؿ بعد : )كفيو ثبلثة -ر٘نو هللا-( ىنا قاؿ اٞنؤلفّ)

 سطور: )الفصل األكؿ ُب أكقات الرفاىية(، تكرر ذكره لذلك مرتٌن. 
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الر فاىيىةقاؿ األصحاب: كقت  .(ِ)كضركرة (ُ)ككقت عذر
كالراحة،  (ْ)الد عىةكقت  (ّ)

كقػػت اٞنقػػاـ كقػػت اإلقامػػة، كاٞنػػراد هبمػػا شػػيء كاحػػد، كىػػو كقػػت مػػن ال عػػذر لػػو مػػن 
 . (ٔ)كجنوف، كىو الوقت األصلي للصلوات (ٓ)سفرو كحيضو كصبن 

 كاختلفوا ُب قولو: كقت عذر كضركرة:
ص ُب التقػدصل كالتػأخًن مػن غػًن إٛنػاء إليػو رخ  فقاؿ بعضهم: كقػت العػذر، مػا ييػ
لجأ إذل ذلك، كذلك ُب الصيب يبلغ، كاجملنوف كىو السفر كاٞنطر، ككقت الضركرة ما يي 

. كعلػػػى ىػػػذا فاألكقػػػات (ٕ)كالنفسػػػاء ينقطػػػع دمهمػػػايفيػػػق، كالكػػػافر يسػػػلم، كاٜنػػػائض 
                              

، يقاؿ: رل ُب ىذا األمر عيٍذره أم: خركج من ( العيٍذرُ) : اٜنيجة اليت ييعتىذىر هبا كيرفع هبا اللـو
. انظر: اٞنصباح  اري . مادة: ْٓٓ/ْ، لساف العرب: ّٖٗ/ِاٞننًن: الذنب، كاٛنمع أىٍعذى

 عذر.
يقي. انظر: اتج العركس:  الٌضريكرةي: اسم ٞنصدر االٍضًطراًر، كأصلو من الٌضرىًر، كىو الضًٌ

 . مادة: ضرر.ُّٖ/ُ، التعريفات: ّْٖ/ْ، لساف العرب: ّٖٖ/ُِ
 .لفسيأٌب بياف اٞنراد بوقت العذر ككقت الضركرة ُب النص احملقق من كبلـ اٞنؤ 

، ّْٕ/ُ( قاؿ ابن الرفعة كالركايشل: نقلو اٞنزشل عن اإلماـ الشافعي. انظر: ُنر اٞنذىب: ِ)
 .َُْ/ٖ، ٢نتصر اٞنزشل: ْْٗ/ُاٞنطلب العارل 

كالر فىاىىةي: . كالر فىاًىيىةي : يقاؿ: رىفيوى العيشي يػىٍرفيوي رىفىاىىةن أم: ات سع، فهو رىًفٍيوه كرىاًفوه الرفاىية( ّ)
عاش.

ى
 الس عىة كىالتػ نػىْعم. كأىصل الرفاىية: اًٝنٍصبي كالس عىةي ُب  اٞن

 . مادة: رفو.ّْٗ/ُّ، لساف العرب: ّّٔ/ُانظر: معجم الوسيط: 
ابلفتح، كاالسم )الدعة( كىي: -كداعةن  -بضم الداؿ كفتحها-: يقاؿ: كىديعى زيده الدعة (ْ)

، مقاييس اللغة: ّٓٔ/ِانظر: اٞنصباح:  العيش، كاٟناء عوض من الواك. الراحة كخفض
 . مادة: كدع.ٔٗ/ٔ

بىا( ٓ) ـ أىك من دل ييفطم بعد.، : الصغر كاٜنداثةالصًٌ  كمنو الص يب، كىو الص ًغًن دكف اٍلغيبلى
  . مادة: صبا.ّٕ/٢ُنتار الصحاح:  ،َٕٓ/ُاٞنعجم الوسيط:  انظر:

ُب شرح . ِْ/ِ، اٜنلية: ّْٕ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُُ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
فالرفاىة كالرفاىية ببل ايء، كبياء غًن مشددة: الدعة كالراحة. كاٞنراد هبذا : "ْ/ِاٞنشكل

 ."الكبلـ: كقت اٞنرتفًٌو الذم ال عذر لو من سفر، كحيض، كصب، كجنوف، كغًن ذلك
 .ّٔٔ/ُ، فتح العزيز: ْٕ؛ ٔٔ/ّموع: ، اجملُِ/ِ( انظر: البياف: ٕ)
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يًٌػػػزو  (ُ)يثبلثػػػة، لكنػػػو جعػػػل  كػػػبلًّ  منهمػػػا ُب حى
يًٌػػػزو؛ ٞنػػػا بينهمػػػا مػػػن (ِ) ، كقسػػػمٌن ُب حى

 اٞنناسبة.
، (ّ)كقػػػاؿ آخػػػركف: كقػػػت العػػػذر كالضػػػركرة كاحػػػد كاٞنػػػراد بػػػو أصػػػحاب األعػػػذار

 .(ْ)ككبلـ الغزارل يوافقو
 

 :الفصل األول: يف أوقات الرفاىية
بًػػدً  (ٓ)فيػػدخل كقػػت صػػبلة الظهػػر السػػماء  (ٔ)بػػزكاؿ الشػػمس، كىػػو مثلهػػا ُب كى

بعػد انتصػػاؼ النهػػار، كعبلمتػػو كجػػود الظػل إف كانػػت زالػػت ابالسػػتواء أك زايدتػػو بعػػد 
يكوف أكؿ النهار  (ٕ)زالت بو؛ كذلك ألف ظل كل شاخص تناىي نقصانو إف دل تكنٍ 

                              
: "لكن الشافعي  ّٔٔ/ُُب فتح العزيز ( ُب األصل: )جعل منهما ُب حيز(. قاؿ الرافعيُ)

 ُب حيز، ككقتٌن ُب حيز؛ ٞنا بينهما من التناسب". اجعلهما على قسمٌن، كجعل كقتن 
، ككل مىٍن ضىم  إذل نفسو ضممتو كٗنعتو: ًمن حيٍزت الشيء أىحيوزيهي حىٍوزنا كًحيىازىةن: ( اٜنىيًٌزِ)

. ، الناحية أيضنا، كىو فػىٍيًعله كرّنا خيفًٌفى  شيئنا فقد حىازىهي، كاٜنٍىٍوزىةي: الناحية، كاٜنٍىيًٌزي
 . مادة: حوز.ٔٓ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ْٖ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 

، ِٖ/ِ، اٜنلية: ِٔٔ/ِ، التعليقة: َُٓ/ُ، اٞنهذب: ّْ/ِاكم الكبًن: ( انظر: اٜنّ)
 .ِٖٗ/ُ، الركضة: ّٔٔ؛ّٕٔ/ُ، فتح العزيز: ْٕ/ِ، البياف: ِّ/ِالتهذيب: 

. قاؿ ٔ/ِ، شرح اٞنشكل: ٕٔ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ِٕ/ِ( انظر: الوسيط: ْ)
ل الفصل األكؿ ُب : كصاحب الكتاب )الوسيط( جع ّٕٔ/ُُب فتح العزيز الرافعي

كقت الرفاىية، كالثاشل ُب كقت الضركرة، كٚنهاىا كقت العذر، كأنو كافق الفرقة الصائرة 
 إذل أف اٞنراد ابلعذر كالضركرة كاحد.

 ( بداية كقت صبلة الظهر. ٓ)
ًبدي الس ماء( ٔ) ب دى النجمي السماءى، أم كى ، أم : كسطها. يقاؿ: كى توس طها. كتىكىب دىًت الشمسي

ًبًد السماء  . مادة: كبد.َّٓ/ِ، ٗنهرة اللغة: ََّ/ُ. انظر: الصحاح: صارت ُب كى
: قاؿ ابن فارس: "الشٌن كاٝناء كالصاد أصل كاحد يدؿ على ارتفاع ُب شيء، شاخص( ٕ)

 ".من ذلك الشخص كىو سواد اإلنساف إذا ٚنىا لك من بعد
 . مادة: شخص.ِْٓ/ّ: مقاييس اللغة: انظر
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رتفعػػػػت الشػػػػمس نقػػػػص، فػػػػإذا بلغػػػػت كلمػػػػا افاٞنغػػػػرب،  (ُ)ُب نحيػػػػة/ ا٣نتػػػػدن  طػػػػويبلن 
 الشمس كبد السماء كىو كقت االستواء انتهى نقصانو.

ُب أطػوؿ  (ْ)كصػنعاء (ّ)لو ظػل أصػبل ُب بعػض الػببلد كمكػة (ِ)كقد ال  يبقىي
أايـ السػػػػنة، كقػػػػد يبقػػػػى ك٫نتلػػػػف مقػػػػداره ابخػػػػتبلؼ الػػػػببلد كالفصػػػػوؿ، فػػػػإذا مالػػػػت 

فػإف دل يكػن قػد بقػي ظػل عنػد االسػتواء حػػدث اآلف ُب  ؛الشػمس إذل جانػب اٞنغػرب
جانػػػب اٞنشػػػرؽ، كإف كػػػاف قػػػد بقػػػي زاد اآلف كٓنػػػوؿ إذل اٞنشػػػرؽ. فحدكثػػػو ُب األكذل 

 كزايدتو ُب الثانية ىو الزكاؿ. 
ق بػػو التكليػف، فلػػو ٍب الػزكاؿ يتحقػق قبػػل كجػود الظػػل أك زايدتػو، لكػػن ال يتعل ػ

هور الزكاؿ كظهػر عقيبهػا أك ُب أثنائهػا دل يصػح شرع ُب تكبًنة اإلحراـ ابلظهر قبل ظ
كإف كانت التكبػًنة كاقعػة بعػد الػزكاؿ ُب نفػس األمػر كمػا قبػل ظهػور الػزكاؿ مػن كقػت 
االسػػتواء، ككػػذا سػػائر الصػػلوات حػػ، لػػو اجتهػػد ُب الصػػبح كطلػػع الفجػػر ُنيػػث يعلػػم 

ظر دل كقػػػوع التكبػػػًنة بعػػػد طلوعػػػو لكػػػن ُب كقػػػت ال يتصػػػور أف يبػػػٌن الفجػػػر فيػػػو للنػػػا
 يصح. 

                              
 /ب(.َُْْ( هناية ؿ: ُ)
 .ٖ/ِ( ُب األصل: ) يبطل(. كاٞنثبت من شرح اٞنشكل: ِ)
ألف  َْٓ: من أعظم مدف اٜنجاز ُب غرب اٞنملكة العربية السعودية، هبا )حوارل مكة (ّ)

؛ ألهنا ٕنىيْك أعناؽ اٛنبابرة، أم تيٍذًىبي ٦نوهتم نسة(، ك هبا بيت هللا اٜنراـ، ٚنٌيت مكة
كتذٌٟنم، كقيل لتمٌكك الناس هبا، كىو ازدحامهم، كىى مدينة ُب كاد بٌن جبلٌن مشرفٌن 

مدف إسبلمية لػ عبد اٜنكيم  ََُانظر:  عليها من نواحيها، كىى ١نيطة ابلكعبة.
 .ّْالعربية: ص/، موسوعة اٞندف ْْٔالعفيفي: ص/

اليمانية: مدينة ك ل، كعاصمة ٗنهورية اليمن، تقع ُب منطة جبلية عالية كسط  الصنعاء (ْ)
مشاؿ ببلد اليمن، )تعداد سكاهنا ٥نو ربع مليوف نسة(، كىي مدينة ْنارية صناعية، قيل:  

(، كافتها اٜنبشة كرأكا مدينتها كجدكىا مبنية ابٜنجارة حصينة  كاف اٚنها قد٬ننا )أىزىاؿي
فقالوا ىذه صنعة، كمعناه: حصينة، فسٌميت صنعاء بذلك، كقيل: ٚنيت بصنعاء بن أزاؿ 
. بن يقطن بن عابر بن شاخل كىو الذم بناىا. كصنعاء قصبة اليمن كأحسن ببلدىا

 .ِْٔ/ّ، معجم البلداف: ُّٖانظر: موسوعة اٞندف العربية: ص/
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 (ِ)مػػن  أصػػل الشػػاخصي (ُ)ٍب ٬نتػػد الوقػػت إذل أف يصػػًن ظػػل الشػػاخص مثلػػو
  (ّ)إف دل يبق لو ظل عنػد االسػتواء أك مػن القػدر البػاقي عنػد االسػتواء، إف بقػي شػيء

كقػػد بقػػي مػػن ظلػػو عنػػد الػػزكاؿ ربػػع ذراع فيمتػػد  مػػثبلن  (ْ)كػػاف ظػػل الشػػاخص ذراعػػٌن
 قت العصر كال اشرتاؾ بٌن الوقتٌن كال فصل.كقتها إذل أف يبقى لو ذراعاف كربع ك 

كاٛنمهػػػػػػور، أنػػػػػػو يػػػػػػدخل كقػػػػػػت العصػػػػػػر إذا زاد ظػػػػػػل  -هنع هللا يضر-كعبػػػػػػارة الشػػػػػػافعي
، كظػػػػاىره أف ىػػػػذه الػػػػزايدة فاصػػػػلة بػػػػٌن الػػػػوقتٌن، (ٓ)الشػػػاخص علػػػػى ذلػػػػك أدسل زايدة

 كاختلف األصحاب فيها على أكجو:
أهنا لبياف انتهاء الظل إذل اٞنثل ، (ٔ) -كادعى الرافعي الوفاؽ  عليوي-: أصحها

 .(ٕ)كقد دخل الوقت قبلها

                              
 الظهر. ( هناية كقت ُ)
 .ّٖٔ/ُ( ُب األصل: )أعلى الشاخصٌن(، كاٞنثبت من فتح العزيز: ِ)
 ( بداية كقت العصر. ّ)
لغة: من ذىرىعى مفرده، كاٛنمع أىٍذريعه، كىو ما ييذرع بو، ذىرىعى الثوب كغًنه يذرعو ذرعنا:  الذراع (ْ)

ىو مذركعه، كذرع كل: شيء قدره، كالٌتذرْع: تقدير الشيء قٌدره ابلذراع، فهو ذارًعه ك 
 . مادة: ذرع.َِٕ/ُ، الصباح اٞننًن: ْٗ/ٖبذراع اليد. انظر: لساف العرب: 

الذراع فقهنا: مقياس للطوؿ ذات أنواع ٢نتلفة، ذكر اٞناكردم سبعة أنواع ُب األحكاـ 
: القاضية، ٍب اليوسفية، ٍب  السوداء، ٍب اٟنامشية، الصغرل السلطانية، كىي تصاعدايًّ

 )الببللية(، ٍب اٟنامشية الك ل )الزايدية(، ٍب العمرية، ٍب اٞنيزانية.
 .ُّٔ/ّٖ، اٞنوسوعة الفقهية: ِّٓ/ُانظر: األحكاـ السلطانية: 

 (سم. ِ.ْٔكالذراع= ُب العصر اٜنديث= )
  .ْٓ، اإليضاحات العصرية: ص/َٓانظر: اٞنوازين الشرعية: ص/

 .َُْ/ٖر: اٞنختصر: ( انظٓ)
 ( ُب األصل: )عليها(، كالصحيح لغة : عليو، ألف الضمًن راجع إذل: أصح األكجو. ٔ)
، ُُِ/ُ، اللباب: ُْٖ/ُ، اٞنهذب: ُُ/ِ( كعليو العمل ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ٕ)

، هناية ُِ/ّ، اجملموع: ّٗٔ/ُ، فتح العزيز: ُٗٔ/ِ، التعليقة: ُٔ/ِاٜناكم الكبًن: 
 .ّٓٔ/ُاج: احملت
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أهنا من كقت الظهر، كإ٧نا يدخل كقت العصر عقبهػا، كمػا ىػو ظػاىر  والثاين:
 .(ُ)النص

 . (ِ): أهنا فاصلة بٌن الوقتٌن ليست من كاحد منهما، كضيعًٌفوالثالث
ّنصػًن  (ّ)كيتمادل كقتهػا إذل غػركب الشػمس. كقػاؿ اإلصػطخرم: ٫نػرج كقتهػا

 .(ْ)ُب اٞنذىب اظل الشمس مثليو كىو اختيار لنفسو ال ٢نرجن 

كللظهػػر ُب حػػق غػػًن أرابب األعػػذار كقتػػاف: كقػػت فضػػيلة: كىػػو أكلػػو علػػى مػػا 
سيأٌب بيانو. ككقت اختيار: ما بعده إذل آخر الوقت. كفسر بعضػهم االختيػار َنميػع 

 الوقت.
إذا صػػار ظػػل  :ككقتػػو ىػو ،كقػػت فضػيلة (ٔ)ثبلثػػة أكقػات:/ (ٓ)كقػاؿ القاضػػي ٟنػا

ككقػػت اختيػػػار: ىػػػو إذا صػػار ظلػػػو مثػػػل  ،كػػل شػػػيء مثػػل ربعػػػو أم مػػػن حػػٌن الػػػزايدة
ككقػػت جػػواز: كىػػو مػا بعػػده حػػ، يصػػًن مثلػو. أمػػا أصػػحاب األعػػذار فلهػػا ُب  ،نصػفو

 .(ٕ)حقهم كقت رابع: كىو كقت العصر ٞنن ٗنع بسفر أك مطر

 على اٞنذىب:كللعصر ُب حق غًن أرابب األعذار أربعة أكقات 

                              
 .َُٖ/ُ، الركضة: ّٗٔ/ُفتح العزيز: ، ُٗ/ُاألـ: ( انظر: ُ)
: "كقد أكىم اٞنزشل: أف بينهما فصبل، حيث قاؿ: ٍب ال يزاؿ  ِٓ/ِقاؿ العمراشل ُب البياف  (ِ)

كقتها قائمنا ح، يصًن ظل الشيء مثلو، فإذا جاكز ذلك أبقل زايدة، فقد دخل كقت 
بلـ: أف تلك الزايدة ليست من كقت الظهر، كال من العصر، فيقتضي ظاىر ىذا الك

 كقت العصر، غًن أف اٞنذىب: ما ذكرنه"، أم أهنا لبياف انتهاء الظل إذل اٞنثل. 
 .ُِ/ّ، اجملموع: ُْ/ِ، اٜنلية: ُُِ/ُ، اللباب: ُٕٔ/ِكانظر: التعليقة: 

 ( هناية كقت العصر. ّ)
 ،ُّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُٓ/ِة: ، اٜنليَُُ/ُ، اٞنهذب: ُُ/ِ( انظر: الوسيط: ْ)

 .ُِِ/ُمغين احملتاج: 
 ( أم اٞنغرب. ٓ)
 /أ(.ُْٓ( هناية ؿ: )ٔ)
 .ُٖٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٕ)
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كقت فضيلة: كىو أكلػو إذل أف يصػًن ظػل الشػخص مثلػو كنصػف مثلػو. ككقػت 
. ككقػت جػواز بػبل (ُ)اختيار: كىو ما بعد ذلػك إذل أف يصػًن ظػل الشػاخص  مثليػوي

. (ِ)كراىػػة إذل اصػػفرار الشػػمس. ككقػػت جػػواز ككراىػػة كىػػو مػػن االصػػفرار إذل الغػػركب
كقػػػػػت الظهػػػػػر ُب حػػػػػق اٛنػػػػػامع كٟنػػػػػا ُب حػػػػػق أرابب األعػػػػػذار كقػػػػػت خػػػػػامس كىػػػػػو: 

 .(ّ)ابلتقدصل

بيوبىػػةً بً  (ْ)كأمػػا اٞنغػػرب فيػػدخل كقتهػػا بكمالػػو كذلػػك ظػػاىر  (ٓ)الشػػمس قػيػػٍرصً  غىيػٍ
ػػػذ   .(ٔ)ابلصػػػحراء، كال أثػػػر لبقػػػاء شيػػػعىاًعها اٞنػػػاكردم فاشػػػرتط ُب دخولػػػو غيبوبػػػة  (ٕ)كشى

حىاًجًبها كفسره ابلضياء اٞنستعلي عليها كاٞنتصل هبا
اٛنبػاؿ  (َُ()ٗ)قػيلىػلي. كأمػا ُب  (ٖ)

                              
 .ٗ/ِ( ُب األصل: )مثلو(، كاٞنثبت من الوسيط: ُ)
: اختفت ُب مغرهبا، كالغىٍرب: جهة الغركب. ( الغركبِ)  : غربت الشمس غركابن

 . مادة: غرب.ْٖٔ؛ْٕٔ/ِاٞنعجم الوسيط: انظر: 
،  ِٕ/ّ، اجملموع: ِٓ/ِ، البياف: ُْ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ّ)

 .ّْٔ/ُ، هناية احملتاج: ْٖ/ُكفاية األخيار: 
 ( بداية كقت اٞنغرب. ْ)
 ال تثبت عليو العٌن.: عينيها عند الغيبوبة. كعينها: شعاعها الذم قيرص الشمس (ٓ)

 . مادة: قرص.ٓٓٗ/ِ، ٗنهرة اللغة: ِْٖ/ٖانظر: هتذيب اللغة: 
: ضىٍوءي  الشمي الذم تراه عند ذيريكرًىا كأنو اٝنياؿ أىك القيٍضبافي ميٍقًبلةن عليك إذا الْشعاعي ( ٔ)

ا كالٌرًماًح بػيعىٍيدى  ٍتىدًّ الطلوع، كقيل: الْشعاعي انتشاري  نظرت إليها، كقيل: ىو الذم تراه ٣ني
 . مادة: شعع.ْٖٓ/ُاٞنعجم الوسيط: ، ُُٕ/ٖانظر: لساف العرب:  ضوئًها.

، فهو شىاذٌو. شىذ   (ٕ) : نػىفىرى  يىًشْذ كىيىشيْذ شيذيكذنا: انٍػفىرىدى عن غًنه، كشىذ 
 . مادة: شذذ.َّٕ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

 .ُٗ/ِاٜناكم الكبًن: ( انظر: ٖ)
 .ُِ/ِ( ُب األصل: )خلل(. كالتصويب من الوسيط: ٗ)
مع على ًقبلؿ أيضن  القيلىلي  (َُ)  .، كقػيل ةي كل شيء أعبلهاٗنع قػيل ة، كقلة اٛنبل أعبله، ك٩ني

 . مادة: قلل.ِٓٔ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
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اٍلعيٍمػػرىافك 
كقػيلىػػًل  اٍٛنيػػدىرىافً علم ذلػػك أبف ال يػػرل شػػيء مػػن شيػػعىاًعها علػػى أطػػراؼ فػػيي  ،(ُ)

 .؟ اٛنباؿ كيػيٍقًبلي الضياء من اٞنشرؽ ك٬نتد إذل ما ذا
إال كقت كاحػد  (ِ)ال كقت ٟنانص الشافعي ُب كتبو القد٬نة كاٛنديدة على أنو 

أف ٟنػػػػػػا كقتػػػػػػٌن، ينتهػػػػػػي الثػػػػػػاشل إذل غػػػػػػركب  (ْ)أبػػػػػػو ثػػػػػػوركركل  .(ّ)كىػػػػػػو أكؿ الوقػػػػػػت
 ، ك لؤلصحاب طريقاف:(ٓ)الش فىقً 

 .(ٔ)، كنسبو اٞناكردم إذل اٛنمهوراكاحدن  ا: القطع أبف ٟنا كقتن أحدمها
                              

. كىعىمىرىه أىلو: سكنوه  -من ابب قػىتىلى -عىمىرى اٞننزؿ أبىلو عىٍمرنا : من العيمراف( ُ) فهو عىاًمره
رى الرجل بيتو عىمىارىةن، كعيمورنا، كعيٍمرىانن   : لىزًمىوي.كأقاموا بو.  كيقاؿ عىمى

 . مادة: عمر.ِْٗ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ُِٗ/ُِانظر: اتج العركس: 
 ( هباية كقت اٞنغرب. ِ)
، ُُِ/ُ، اللباب: ُٗ/ِ، ُِْ/ُ، اٜناكم: َُْ/ٖ، اٞنختصر: ِٗ/ُـ: ( انظر: األّ)

 .ُُٕ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِٗ/ّ، اجملموع: ِٓ/ِ، اٜنلية: َُِ/ُاٞنهذب: 
الفقيو،  أبو ثور: ىو اإلماـ، مفيت العراؽ، إبراىيم بن خالد أبو ثور الكليب, البغدادم (ْ)

نىةى، كىعىًبٍيدىةى بًن ٘نيىٍيدو، كأيب معاكية اكيكىن أيضن  : أاب عبد هللا، ٚنع من سفياف بًن عييػىيػٍ
على مذىب أيب حنيفة، فلما قدـ  -ر٘نو هللا–كاف ، كغًنىم،  الض رًيًر، كككيع بًن اٛنىر اح

رافعي ُب كتاب الغصب، الشافعي بغداد تبعو، كقرأ كتبو كانتشر علمو، كمع ذلك قاؿ ال
: "أبو ثور، كإف كاف معدكدنا ُب طبقات أصحاب الشافعي، فلو  ّْٔ/ٓمن فتح العزيز 

ىػ، كمات ُب  َُُٕب حدكد سنة  مذىب مستقل، كال يعد تقريره كجهنا". كلد أبو ثور
 . ْٕٔ/ٗ، سًن أعبلـ النببلء: ِِ/ُانظر: طبقات الشافعية:  ىػ. َِْصفر سنة

 .ِّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُٔ/ِاٜنلية: ( انظر: ٓ)
 عن اٞنذىب ُب نقل األقواؿ. -ر٘نو هللا–ألكؿ مرة خرج اٞنؤلف 

: ىو من األضداد، بقية ضوء الشمس ك٘نرهتا ُب أكؿ الليل إذل قريب من العىتىمة، الش فىق
على البياض تيرل ُب اٞنغرب إذل صبلة العشاء، فإذا ذىب؛ قيل: غاب الشفق، كيقع 

الباقي ُب األفق بعد اٜنمرة، كالذم إذا ذىب صيلًٌيىٍت العشاء. انظر: الصحاح: 
سيأٌب تعريف )الشفق( عند اٞنؤلف  . مادة: شفق.ُّٕ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: َُُٓ/ْ

 من النص احملقق. ِِٗصػ 
 . َّ/ّ، كانظر: اجملموع: َُ/ُ، كقطع بو الشًنازم ُب اٞنهذبُٗ/ِ( انظر: اٜناكم: ٔ)
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 : أف فيو قولٌن:وأصحهما
: أف -نسػػب إذل القػػدصلكيي  ،ثٌنكاحملػػدًٌ  ،رينعنػػد ٗناعػػة مػػن اٞنتػػأخًٌ - :أصــحهما
 ،(ِ) عنػو أبف للمغػرب كقتػٌن كسػائر الصػػلواتعػػ   كيي  ،(ُ)مغيػب الشػفقكقتهػا ٬نتػد إذل 

قػػػاؿ النػػػوكم: كىػػو الصػػػواب، كقػػػاؿ: الفتػػػول بػػػو فتػػػول  ،(ّ)قػػاؿ الرافعػػػي: كبػػػو الفتػػػول
كىػػػػو مػػػػن -(ٓ) ق ُب اإلمػػػػبلء"إذا صػػػػح اٜنػػػػديث، كقػػػػد عل ػػػػ :(ْ)؛ لقولػػػػواابٛنديػػػػد أيضنػػػػ
 .(ٔ)على صحة اٜنديث -وفياٛنديد اٞننقوؿ 

-كىو اٞننصػوص ،نسب إذل أصحهما كأشهر٨ناعند اٛنمهور، كيي - وأصحهما
كإقامػةن كصػبلة ٙنػس ركعػات، فػإذا مضػى  كسػرت العػورة كأذانن  ا: أنو زمػن يسػع كضػوءن 

 .(ٕ)ذلك مضى كقتها

                              
، ابب أكقات الصلوات اٝنمس، السنن الك ل للنسائي: ِْٕ/ُ( انظر: صحيح مسلم: ُ)

، ابب كقت اٞنغرب، ُْٓ/ُ، كتاب مواقيت الصبلة، السنن الك  للبيهي: ْٓٓ/ّ
 .ِٗ/ّ، اجملموع: ِّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: َُ/ِ، التهذيب: ُِٔ-َِٔ/ِالتعليقة: 

، ُنر َُ/ِ، التهذيب: ُِٔ-َِٔ/ِقة: ، التعليَِ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
 .ِٗ/ّ، اجملموع: ِّٖ/ُاٞنذىب: 

 .ُّٕ-َّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .-ر٘نو هللا–( أم: لقوؿ اإلماـ الشافعي ْ)
:  ُّْ/ْهتذيب األٚناء كاللغات  ُب قاؿ النوكم( ىو من كتب اإلماـ الشافعي اٛنديدة، ٓ)

يتكرر ذكره ُب ىذه الكتب كغًنىا من   -ر٘نو هللا تعاذل-"كاالمبلء من كتب الشافعي 
 كتب أصحابنا، كىو من كتب الشافعي اٛنديدة ببل خبلؼ".

ر٘نو -ىذا كلو مع القاعدة العامة اليت أكصى هبا الشافعي":  ِٗ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم (ٔ)
إلمبلء( أنو إذا صح اٜنديث خبلؼ قولو يرتؾ قولو يعمل ابٜنديث، أف مذىبو ُب )ا -هللا

 . "ما صح فيو اٜنديث، قد صح اٜنديث ال معارض لو
، ُنر َُ/ِ، التهذيب: َِ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُِٔ-َِٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٕ)

ُب  -ر٘نو هللا–. قاؿ الرافعيِٕ/ُ، دليل احملتاج: ُِٗ/ُ، الركضة: ِّٖ/ُاٞنذىب: 
: "ىو ظاىر اٞنذىب القوؿ اٛنديد، كاختار طائفة من األصحاب  ُِٕ/ُفتح العزيز

 القوؿ األكؿ، كرجحوه، كعندىم أف اٞنسألة ٣نا يف، هبا على القدصل".
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ػػطً كاالعتبػػار ُب ذلػػك  اٍلميٍعتىػػًدؿ ابلوىسى
قػػاؿ القفػػاؿ: كال يعتػػ  ُب كػػل إنسػػاف  ،(ُ)

: ك٪نتمػػل مػػع ذلػػك (ْ)كآخػػركف ،قػػاؿ الغػػزارل ،(ّ)نفسػػو الخػػتبلؼ النػػاس فيػػو (ِ)فعػػل/
أكل ليقىٍيمىاتو خفيفة يىكًسر هبا  سىٍورىةىي
 .(ٔ)اٛنوع (ٓ)

عتػػػػ  بقػػػػدر يسػػػػع الشػػػػركط كاألذاف كاإلقامػػػػة كصػػػػبلة ثػػػػبلث أهنػػػػا تي  :(ٕ)واثنيهــــا
العػػػراقيٌن مػػػنهم صػػػاحب اٞنهػػػذب، كزعػػػم الػػػركايشل أنػػػو  ركعػػػات، كقطػػػع بػػػو ٗناعػػػة مػػػن

 .(ٖ)ظاىر اٞنذىب
عتػػ  مضػػي كقػػت الشػػركط الػػيت ٬نكػػن تقػػد٬نها علػػى الوقػػت، أنػػو ال يي  واثلثهــا:

كىو كضوء الرفاىية كسرت العورة، ك٩نب تقدصل ذلك على الوقت، كيعت  مضي كقػت 
 .(ٗ)ما ال ٬نكن تقد٬نو كالتيمم ككضوء اٞنستحاضة

ر عن اٞنتعارؼ عادة خًٌ ، فم، أي (َُ)رؼأنو ال يػيتػىقىد ري ابلصبلة بل ابلعي  :ورابعها

                              
 .ْٕ/ُ، غاية البياف: ْٖ/ُ، كفاية األخيار: ُّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 /ب(.ُْٓ( هناية ؿ: )ِ)
 .ُُٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُُ/ُ، اإلقناع: ِّ/ّانظر: اجملموع:  (ّ)
 منهم الشيا أبو دمحم، كٗناعة من اٝنراسانيٌن. (ْ)

  .ّٖٔ/ِ، كفاية النبيو: ُُٖ/ُ، اجملموع: ُٖ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
 .ّٕ/ِ، كهناية اٞنطلب: ُٔ/ِ( ُب األصل: )سؤرة(، كاٞنثبت من: الوسيط: ٓ)

. ٗٗ/ُِ، اتج العركس: ُّٓ/ُ: كىو حدة اٛنوع. انطر: مصباح اٞننًن: كسىٍورىةي  اٛنوع
 مادة: سور.

 .ّٔ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُٔ/ِ( انظر: الوسيط: ٔ)
 ( أم: اثشل الوجوه أك األقواؿ ُب اٞنسألة.ٕ)
 .ّّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: َُِ/ُ( اٞنهذب: ٖ)
حكاه القاضي حسٌن : " ِّ/ّ اجملموع . قاؿ النوكم ُبُّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٗ)

 ".كاٞنتورل كغًن٨نا، كىو شاذ
: ما استقرت النفوس عليو بشهادة العقوؿ، كتلق تو الطبائع ابلقبوؿ، كىو حجة العيرؼ (َُ)

أيضنا، لكنو أسرع إذل الفهم، ككذا العادة، كىي ما استمر الناس عليو على حكم العقوؿ 
  .ِٕ/ُ، اٜندكد األنيفة: ُْٗ/ُمرة بعد أخرل. انظر: التعريفات: كعادكا إليو 
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للمغػػرب ُب حػػق اٞنعػػذكر  (ِ). كعلػػى األكؿ(ُ)خػػرج الوقػػت، قػػاؿ النػػوكم: كىػػو قػػوم
 كقتاف:

 ،غػب الشػفقيككقت جواز، كىو ما دل  ،كقت فضيلةو كاختيار، كىو أكؿ الوقت
 .(ّ)ؼ سائر الصلوات، كىو اٞنشهوركيتحد فيها كقت الفضيلة ككقت االختيار ِنبل

كقاؿ القاضي كالبغوم: ٟنػا ثبلثػة أكقػات، كقػت فضػيلة ككقػت اختيػار كىػو إذل 
نصػػف الوقػػت بػػٌن اٞنغػػرب كمغيػػب الشػػفق، ككقػػت جػػواز كىػػو مػػن نصػػف الوقػػت إذل 

 .(ْ)مغيب الشفق، كٟنا كقت آخر ُب حق أرابب األعذار كىو كقت العشاء
 ،لػػػو دخػػػل فيهػػػا ُب الوقػػػت فهػػػل لػػػو اسػػػتدامتها إذل مػػػا بعػػػده ؟ (ٓ)كعلػػى الثػػػاشل

إف قلنػػا: أداء فلػػو،  ؛ينبػػين علػػى أف الصػػبلة الواقػػع بعضػػها ُب الوقػػت أداء أـ قضػػاء ؟
 كإف قلنا: قضاء دل ٩نز ُب غًنىا من الصلوات، كُب ىذه ثبلثة أكجو:

 يزيػػػد فػػػبل ،(ٔ)قػػػاؿ اٞنػػػاكردم: كىػػػو األشػػػبو ابٞنػػػذىب ،: ال ٩نػػػوز كغًنىػػػاأحـــدىا
يفىص ل

 .(ٕ)على قراءة سورتٌن من قصار اٞن

                              
 .ِّ/ّ، اجملموع: ّّٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِِ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)
 ( أم: على القوؿ اٛنديد. ِ)
، هناية احملتاج: ِْٓ/ُ، الغرر البهية: َِّ/ُ، مغين احملتاج: ُّٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)

فحصل أف الصحيح اٞنختار أف للمغرب : " ُّ/ُّب اجملموع م.  قاؿ النوك ّٔٔ/ُ
 كقتٌن ٬نتد ما بينهما إذل مغيب الشفق ك٩نوز ابتداؤىا ُب كل كقت من ىذا".

 . ُّ/ّ، اجملموع: ِّ، ٖ/ِ، التهذيب: َِٔ/ِ( انظر: التعليقة: ْ)
 ث ركعات. ( أم على الوجو الثاشل: أهنا تعت  بقدر يسع الشركط كاألذاف كاإلقامة كثبلٓ)
 .ِِ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
يفىص لٕ)

: ما كرل اٞنثاشل من قصار السور، كٚني بذلك لكثرة الفصوؿ اليت بٌن السور ( اٞن
، اختلف ُب أكلو على اثين اابلبسملة، كقيل: لقلة اٞننسوخ منو، كٟنذا يسمى ابحملكم أيضن 

 الشافعية أف أكؿ طواؿ اٞنفصل )اٜنجرات(، كآخره )الناس( ابتفاؽ.. كرىج حى عشر قوالن 
كللمفصل طواؿ كأكساط كقصار، كأكساطو: من عٌم إذل الضحى، كقصاره: من الضحى  

، ّْ/ُ، دقائق اٞننهاج: ُِِ/ُإذل آخر القرآف. انظر: اإلتقاف ُب علـو القرآف: 
. سيأٌب الكبلـ عن ِّْ/ُكرصل: ، اٞندخل لدراسة القرآف الِِْ/ُاٞنوسوعة القرآنية: 

 .ْٗٗاٞنفص ل ُب صػ
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 .(ُ): أنو ٩نوز إذل مغيب الشفق، كقطع بو بعضهموأصحها
: أنػو ٩نػػوز اسػتدامتها القػػدر الػذم يتمػادل إليػػو فضػيلة أكؿ الوقػػت ُب والثالـث

 .(ِ)سائر الصلوات. كيكره أف تيسىم ى صبلة اٞنغرب العشاء
بػيٍوبىػػًة الش ػػفىق، كىػػو اٜني  كأمػػا العشػػاء فيػػدخل كقتهػػا مػػرة دكف البيػػاض كالصػػفرة ًبغىيػٍ

 .(ّ)اليت بينهما على اٞنذىب
. قاؿ ابن الصػبلح: (ْ)كقاؿ اإلماـ كالغزارل: يدخل كقتها بزكاؿ اٜنمرة كالصفرة

 .(ٓ)كينبغي أف ٦نتار ىذا فهو األحوط
ك ُب كُب الػػببلد الػػيت تقصػػر ليػػاليهم كيغيػػب الشػػفق عػػنهم ُب بعػػض الليػػارل كذلػػ

، كقػػت العشػػاء ُب حقهػػم أف ٬نضػػي مػػن الزمػػاف بعػػد غيبوبػػة (ٕ)/(ٔ)بعػػض بػػبلد الشػػرؽ

                              
٣نن قطع بو: الشيا أبو حامد، كاحملاملي، كاٛنرجاشل، كأبو إسحاؽ الشًنازم. كعليو  (ُ)

اجملموع: ، ُّٕ/ُ، فتح العزيز: ِٖ/ِالبياف: ، ِٔ/ُالعمل ُب اٞنذىب. انظر: التنبيو: 
 .ّٖٔ/ُهناية احملتاج:  ،ِّ/ّ

ييكرىه تسميةي اٞنغرب عشاءن؛ للحديث الوراد ُب النهي عن ذلك، كىو :  ّٓ/ّ( كُب اجملموعِ)
، ابب من كره أف ييقاؿ للمغرب: عشاء(، عن ُُٕ/ُما أخرجو البخارم ُب صحيحو: )

ال تغلبن كم األعراب على اسم صبلتكم »قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النيب  -هنع هللا يضر-عبد هللا بن مغفل
 «.يسموهنا العشاءاٞنغرب؛ فإهنم 

، َُ/ِ، التهذيب: ُِ/ِ، هناية اٞنطلب: َُِ/ُ، اٞنهذب: ِّ/ّ( انظر: اٜناكم: ّ)
 .َّٓ/ِ، كفاية النبيو: ِِٗ/ُ، الركضة: ُّٕ/ُ، فتح العزيز: ّْٖ/ُُنر اٞنذىب: 

ُب  قاؿ ابن الصبلح، ْٔ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
: "قولو )الغزارل(: "أما العشاء فيدخل كقتها بغيبوبة الشفق كىو:  ُٖ/ِشرح اٞنشكل 

اٜنمرة دكف الصفرة كالبياض"، ىذا خبلؼ ما ذكره شيخو فإنو قاؿ ُب هنايتو: "أكؿ كقت 
العشاء يدخل بزكاؿ اٜنمرة كالصفرة.. إذل أف قاؿ: كىكذا ذكر ذلك ىو ُب البسيط". 

 .ُٕ/ُِب الوسيط:  -ر٘نو هللا–رلما قالو الغزاكانظر: 
 .ُٖ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ٓ)
 ( كػ الصٌن، كالياابف، كإندكنيسيا، كاتيبلند، كبورما، كغًنىا. ٔ)
 /أ(.ُْٔ( هناية ؿ: )ٕ)
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الشػػػػمس قػػػػدر مػػػػا يغيػػػػب فيػػػػو الشػػػػفق ُب أقػػػػرب الػػػػببلد إلػػػػيهم. كإذل مػػػػ، ٬نتػػػػد كقػػػػت 
 فيو قوالف: ،(ُ)االختيار؟

 .(ِ): أنو ٬نتد إذل ثلث الليلأشهرمها وأصحهما
. كعػن ابػن سػريج ٘نػل (ّ)ٗناعػة: أنػو ٬نتػد إذل نصػف الليػل كصػححو واثنيهما

النصػػٌن علػػى أمػػرين، فػػاٞنراد ابلثلػػث أنػػو آخػػر كقػػت االبتػػداء هبػػا، كابلنصػػف أنػػو آخػػر 
 .(ْ)كقت االنتهاء

ٍب إذا ذىب كقت االختيار على اختبلؼ القولٌن، ذىب كقت اٛنواز، كتصػًن 
 قضاءن أيٍب كمؤخرىا إليو. 

، ككافقػو (ٓ)بعد الثلػث قضػاءن كنقل اٞناكردم كاإلماـ عن اإلصطخرم أهنا تكوف 

                              
 ( هناية كقت صبلة العشاء. ُ)
اٞنختار، ُب اٛنديد، كقاؿ النوكم: ىو  -ر٘نو هللا-( نيًسبى ىذا القوؿ إذل اإلماـ الشافعيِ)

كصححو الرافعي كالعمراشل كالبغوم، كقطع بو ٗناعة منهم اٞناكردم، كالغزارل، كالشاشي. 
، فتح ُّ/ِ، البياف: ُٕ/ِ، اٜنلية:َُ/ِ، التهذيب: ِٓ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: 

 .ِّٗ/ُ، الركضة: ِّٕ/ُالعزيز: 
د اإلسفرائيين، ( نيًسبى ىذا القوؿ إذل الشافعي ُب القدصل، كصححو الشيا أبو حامّ)

، اٞنهذب: ِٓ/ِكاحملاملي كالركايشل كغًنىم من فقهاء الشافعية. انظر: اٜناكم الكبًن: 
 .ّٗ/ّ، اجملموع: ُّ/ِ، البياف: ُٕ/ِ، اٜنلية: َُّ/ُ

 .ّٖٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٗ/ّ، اجملموع: ِٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)
، اٜنلية: ِِ/ُِنر اٞنذىب:  ،ُٖٔ/ُ، اٞنهذب: ِٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)

، النجم الوىاج: ُِٖ/ُ، الركضة: ِّٕ/ُ، فتح العزيز: ُّ/ِ، البياف: ُْٓ/ُ
: "اضطرب األصحاب ُب ىذا على  ُِ/ُِب هناية اٞنطلب  قاؿ إماـ اٜنرمٌن. َُ/ِ

طرؽ: فذىب األقلوف ًإذل أف الصبلة تفوت ابالنتهاء ًإذل ىذه األكقات، كىذا غًن معدكد 
كالذم نص عليو الشافعي كاتبعو  ،اٞنذىب، كقد عزاه الناقلوف ًإذل اإًلٍصطخرممن منت 

كرأل الشافعي ًإزالة  ،عليو األئمة، أف ىذه الصلوات ال تفوت ابالنتهاء ًإذل ىذه األكقات
 الظاىر فيها؛ ألخبار صحيحة صر٪نة عنده ُب امتداد كقت األداء كراءىا ".

"كيبقى كقت اٛنواز إذل طلوع الفجر الثاشل،  : َُّ/ُاٞنهذب  ُب كقاؿ أبو إسحاؽ
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. كألصػػػحاب األعػػػذار كقػػػت (ُ)بعضػػػهم كقػػػالوا: ىػػػو ظػػػاىر بعػػػض نصػػػوص الشػػػافعي
 .(ِ)رابع، كىو كقت اٞنغرب ٞنن ٗنع بسفر أك مطر مقدـ

 فرعان: 
كقػاؿ الشػيا أبػو حامػد: ُب طائفػةه تكػره  ،ال تسمى العشاء عتمػة أفٍ أحدمها: 
 ،كره النـو قبلهااليت يي  ،كالعشاء األخًنة ،قاؿ: العشاءك٩نوز أف يي  ،(ّ)أف تسمى عتمة

كقػػػراءة اٜنػػػديث   ؛كػػػره اٜنػػػديث ُب اٝنػػػًنكاٜنػػػديث اٞنبػػػاح بعػػػدىا لغػػػًن حاجػػػة، كال يي 
 .(ْ)النبوم كالعلم كحكاايت الصاٜنٌن كاٜنديث مع الضيف ك٥نوه

                                                                            
كقاؿ أبو سعيد اإلصطخرم: إذا ذىب ثلث الليل أك نصفو فاتت الصبلة كتكوف قضاءن 

 ".كاٞنذىب األكؿ
: "فمن أصحابنا من كافق اإلصطخرم  َْ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم. ّٗ/ُ( انظر: األـ: ُ)

أبو الطيب: قاؿ أصحابنا أراد الشافعي لظاىر ىذا النص كأتكلو اٛنمهور، قاؿ القاضي 
أف كقت االختيار فات دكف كقت اٛنواز؛ ألف الشافعي قاؿ ُب ىذا الكتاب: إف 
اٞنعذكرين إذا زالت أعذارىم قبل الفجر بتكبًنة لزمتهم اٞنغرب كالعشاء فلو دل يكن كقتنا ٟنا 

 ".ٞنا لزمتهم
 ( أم: ٗنع تقدصل، العشاء مع اٞنغرب.ِ)

 الشافعية أربعة أكقات:فللعشاء عند 
 األكؿ: كقت فضيلة: كىو أكؿ الوقت.

 الثاشل: كقت اختيار: كىو من بعد كقت الفضيلة إذل ثلث الليل ُب األصح ، كُب قوؿ : نصفو .
 الثالث: ككقت جواز: إذل طلوع الفجر الثاشل. كىذا دل يذكره صاحب اٞننت.

 أك مطر .الرابع: ككقت العذر: كىو كقت اٞنغرب ٞنن ٗنع بسفر 
، َْ/ّ، اجملمػوع: ّّٕ-ِّٕ/ُ، فتح العزيز: ُّ/ِ، البياف: ِِٔ/ِانظر: التعليقة: 

 .َُِ/ُاإلقناع للشربيين: 
 .ُّ/ِ، البياف: ُْ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
، فتح ّٓ/ُ، السراج الوىاج: ُِ/ُ، اٞننهاج: ُّ/ِ، البياف: ُِ/ِ( انظر: التهذيب: ْ)

 .ِّٕ/ُاحملتاج: ، هناية ِّّ/ِالوىاب: 
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: فيدخل كقتها بطلوع الفجر الصػادؽ كىػو الثػاشل اٞننتشػر (ُ)كأما صبلة الصبح
، كبػو ٫نػػرج العشػاء كالليػل، كيػدخل النهػػار، ك٪نػـر الطعػاـ كالشػػراب (ِ)اعىٍرضنػ اأٍليفيػقً ُب 

. ٍب يتمػػادل كقػػت اٛنػػواز إذل (ّ)علػػى الصػػائم. كيتمػػادل كقػػت اختيارىػػا إذل اإلسػػفار
 . (ٓ)كقاؿ اإلصطخرم: ٫نرج كقتها ابإلسفار ،(ْ)طلوع الشمس

ا إذل طلػػػوع ٍب مػػػن اإلسػػػفار إذل طلػػػوع اٜنمػػػرة جػػػواز بػػػبل كراىػػػة. كمػػػن طلوعهػػػ
كػره أتخػًن الصػبلة إليػو بغػًن عػذر. فيكػوف للصػبح الشمس جػواز ككراىػة، ّنعػىن أنػو يي 

 .(ٔ)أربعة أكقات كما ُب العصر
كصػػػػبلة الصػػػػبح مػػػػن صػػػػلوات النهػػػػار عنػػػػدن، كأكؿ النهػػػػار مػػػػن طلػػػػوع الفجػػػػر. 
كلصػػػػػبلة الصػػػػػبح اٚنػػػػػاف: الفجػػػػػر، كالصػػػػػبح. قػػػػػاؿ الشػػػػػافعي: كال أحػػػػػب أف تسػػػػػمى 

 قاؿ احملققوف. . ككذا(ٕ)الغداة

                              
 ( بداية كقت صبلة الفجر. ُ)
فاألكؿ: مستطيل ُب السماء يشبو بذنب  فجرنا النفجار الصبح، ك٨نا فجراف: ٚني الفجر (ِ)

ٍرحىاف، كىو الذئب؛ ألنو مستدؽ صاعد غًن معرتض ُب األفق كىو الفجر الكاذب  ,السًٌ
كأما الفجر الثاشل فهو  ألكل على الصائم.الذم ال ٪نل أداء صبلة الصبح كال ٪نـر ا

 حن  جن يم ىم  ُّ  النتشاره ُب األفق قاؿ هللا تعاذل: ااٞنستطًن الصادؽ، ٚني مستطًنن 

  .افاشيا ظاىرن  ا، أم: منتشرن ي ٕ اإلنساف:  َّىن من خن
 .ُٕ/ُ، أنيس الفقهاء: ٕٕ/ُ، اٞنطلع: ُٓ/ُانظر: الزاىر: 

، كىو أصل يدؿ على االنكشاؼ، كأسفر الصبح إسفارن : من ( اإلسفارّ) : أضاء اسىفىرى
 . مادة: سفر.ِٖٕ/ُ، اٞنصباح اٞننًن : ِٖ/ّكانكشف الظبلـ. انظر: مقاييس اللغة: 

 ( هناية كقت صبلة الفجر. ْ)
. ّّ/ِ، البياف: ُْٓ/ُ، اٜنلية: ُٕٖ/ُ، اٞنهذب: َّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)

 .ُٗ/ِ، النجم الوىاج: ِّٗ/ُ، الركضة: ّْٕ/ُر: فتح العزيز: كاٞنذىب األكؿ. انظ
 فما بعدىا من النص احملقق.  ِِّ( سبق بياف ما لصبلة العصر ُب صػٔ)
 .ّٗ/ُانظر: األـ:  (ٕ)

ا، غيديٌكا، كغيٍدكىةن، كىي ما بٌن صبلة الْصبح كطلوع الشمس، الغداة كاٛنمع : من غىدى
.  . مادة: غدك.ُْْ/ّٗ، اتج العركس: ّْْ/ِر: اٞنصباح اٞننًن: انظ غىدىكىاته
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. قػػػاؿ (ُ)كالشػػػيا أبػػػو إسػػػحاؽ: يكػػػره أف تسػػػمى غػػػداة الطػػػ م كقػػػاؿ القاضػػػي
 .(ِ)النوكم: كما قااله غريب ضعيف كالصواب أنو ال يكره

كىػػي الصػػبلة  ،صػػبله الصػػبح أفضػػل الصػػبلة كأكثرىػػا ُب احملافظػػة عليهػػافــرع: 
 الوسطى عندن.

األحاديػػػػث أهنػػػػا  (ّ)كقػػػػاؿ اٞنػػػػاكردم: نػػػػص الشػػػػافعي أهنػػػػا الصػػػػبح، كصػػػػحت/
العصػػػر، كمذىبػػػو اتبػػػاع اٜنػػػديث فصػػػار مذىبػػػو أهنػػػا العصػػػر، كال يكػػػوف لػػػو ُب اٞنسػػػألة 

: (ٓ)قػاؿ النػوكم ُب صػحيح مسػلم ،(ْ)تػابع عليػوقوالف كما توىم بعض أصػحابنا كدل يي 
قلنػػػػا: اي رسػػػػوؿ هللاا كمػػػػا لبثػػػػو ُب  ،جاؿأف رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكػػػػر الػػػػد   (ٔ)النػ ػػػػو اسً عػػػػن 

                              
، كفاية النبيو: َُّ/ُ، اٞنهذب: ِْٔ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ُ)

 .ُٔ/ِ، النجم الوىاج: ِّٓ/ِ
 .ْٔ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 /ب(.ُْٔ( هناية ؿ: )ّ)
 ُُٖ/ُاألنصارم ُب أسىن اٞنطالبقاؿ شيا اإلسبلـ زكراي . ُِٓ،ٖ/ِ( انظر: اٜناكم: ْ)

: "قاؿ النوكم عن )صاحب اٜناكم الكبًن(: صحت األحاديث أهنا العصر كخ : 
، ّْٕ/ُ، )أخرجو مسلم ُب صحيحو: «شغلون عن الصبلة الوسطى صبلة العصر»

، ابب: الدليل ٞنن قاؿ: الصبلة الوسطى ىي صبلة العصر(، كمذىب ِٕٔرقم: 
اعو، فصار ىذا مذىبو، كال ييقاؿ فيو قوالف كما كىم فيو بعض الشافعي اٜنديث، أم: اتب

 (: األصح أهنا العصر، كما قالو اٞناكردم".ُِٗ/ٓأصحابنا، كقاؿ ُب شرح مسلم )
بن مسلم بن كىٍرد بن كيٍوشىاذى القيشىًٍنًم النيسابورم، أبو  ( ىو: اإلماـ مسلم بن اٜنجاجٓ)

سٌن، ىو من أىم علماء اٜنديث النبوم، ككتابو )صحيح مسلم( يعت  اثشل أصح  اٜن
كتب اٜنديث بعد صحيح البخارم، أخذ اٜنديث عن أ٘ند بن حنبل، كإسحاؽ بن 

 ىػ. ُِٔىػ، كتوُب سنة  َِٔراىويو، كأيب زرعة الرازم كغًنىم، كلد ُب نيسابور سنة 
 .ُْٗ/ٓاألعياف:  ، كفياتُٗ/ِانظر: هتذيب األٚناء كاللغات: 

بن خالد بن عبد هللا بن عمرك بن قرط بن عبد هللا بن أيب بكر بن   ىو: النواس بن ٚنعاف (ٔ)
كبلب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة، لو صحبة، سكن الشاـ، يعد ُب الشاميٌن، ركل 

، كركل عنو: جبًن بن نفًن اٜنضرمي، كأبو إدريس اٝنوالشل. كتوُب ُب -ملسو هيلع هللا ىلص-عن: النيب 
 . ُّٔ/ّ، معجم الصحابة: ّٕ/َّهتذيب الكماؿ:  انظر:حدكد اٝنمسٌن للهجرة. 
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قلنػا: ، «(ُ)يـو كسػنة كيػـو كجمعػة كسػائر أايمػو كأايمنػا ا؛قاؿ: أربعوف يومن  ،األرض؟
لػو  ايٍقػديريكاال، » قػاؿ: ،اي رسوؿ هللا فذلك اليـو الذم كسنة أتكفينػا فيػو صػبلة يػـو ؟

 .(ّ)، فهذه مسألة سيحتاج إليها(ِ)«قىٍدرىهي 
 غرضنا فيها ىنا أمراف: ،أذاف الصبح ٫نتص أبمور: (ٗ)اثلث

                              
 ، ابب ذكر الدجاؿ كصفتو كما بعده: )كأايمكم(.َِِٓ/ْ( ُب صحيح مسلمُ)
، كتاب الفنت كأشرااط الساعة، ِّٕٗ، رقم: َِِٓ/ْ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ِ)

 ابب: ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو(.
صح أف أكؿ أايـ الدجاؿ كسنة كاثنيها : " ِْٕ/ُُب ٓنفة احملتاج ( قاؿ ابن حجر اٟنيتميّ)

كشهر كاثلثها كجمعة، كاألمر ُب اليـو األكؿ كقيس بو األخًناف ابلتقدير أبف ٪نرر قدر 
أكقات الصلوات كتصلى، ككذا الصـو كسائر العبادات الزمانية كغًن العبادات كحلوؿ 

 اآلجاؿ ك٩نرم ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعةن عند قـو مدةن".
:"فهذه مسألة سيحتاج إليها"،  كالظاىر أنو نقل العبارة من  -ر٘نو هللا-ىنا قاؿ اٞنؤلف

: "فهذه مسألة سيحتاج  ْٕ/ّاجملموع كعادتو ُب غًنىا من اٞنسائل، كالعبارة ُب اجملموع 
ُب اٜنديث الصحيح"،  -ملسو هيلع هللا ىلص-إليها، نب هت عليها ليعلم حكمها بنص كبلـ رسوؿ هللا 

قد عاد ابلكبلـ حوؿ اٞنسألة، ببسط أقواؿ األئمة اآلخرين ُب اٞنسألة، ُب  كن النوكمل
فما بعدىا : كقالت طائفة أخرل ىي  َٔ/ّمكاف آخر من كتابو اجملموع فقاؿ ُب : 

الظهر، كىي ركاية عن أيب حنيفة، كنقلو الواحدم عن زيد بن اثبت كأيب سعيد اٝندرم 
، كقاؿ آخركف: ىي العشاء اآلخرة، كقاؿ آخركف: إهنا إحدل -مهنع هللا يضر-كأسامة بن زيد

الصلوات اٝنمس مبهمة، كقاؿ آخركف، كنقلو القاضي عياض: إهنا اٛنملة، كقاؿ آخركف: 
إف الوسطى، ٗنيع الصلوات اٝنمس. فهذه مذاىب العلماء ُب اٞنسألة، كالصحيح ما 

 ذكرنه.
األحاديث الصحيحة، كالرد على القائلٌن  إذل شيء ٣نا سبق ذكره من -ر٘نو هللا- ٍب أشار

 .ْٕ/ّابٞنذاىب األخرل ُب كتابو اجملموع
فيكوف مراد النوكم من قولو "فهذه مسألة سيحتاج إليها"، ما ذكره ىنا عنها، لكن 

، إال مرة كاحدة -كالنوكم-اٞنؤلف القمورل، دل يتطرؽ إذل اٞنسألة مرة أخرل ُب مقاـ آخر
 لم.ُب ىذا اٞنقاـ، كهللا أع

 ( أم: فرع اثلث.ْ)
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: أنو ٩نػوز تقػدصل أذاهنػا علػى كقتهػا، كال ٩نػوز ذلػك ُب غًنىػا، فلػو أتػى أحدمها
 . (ُ)ببعض كلمات األذاف قبلو كابقيها فيو دل يصح، كيستأنف األذاف على اٞنشهور

، قػػػاؿ: (ِ)قػػػاؿ الشػػػافعي: يبػػػىن علػػػى الواقػػػع ُب الوقػػػتكقػػػاؿ الشػػػيا أبػػػو دمحم: 
)هللا أكػػػ ، هللا أكػػػ (، فيػػػأٌب ابلتكبًنتػػػٌن ٍب ابلشػػػهادتٌن إذل  :كمػػػراده ُب آخػػػر األذاف

آخره، كليس مراده أف غًن ذلػك ٪نسػب لػو فػإف الرتتيػب كاجػب، كال يضػر قولػو: )ال 
ٍنًجيٌ كذا نقل   ،(ّ)إلو إال هللا( بٌن التكبًنات  .(ْ)السًٌ

أنػػػو إذا جػػػرت عػػػادة البلػػػد ابألذاف بعػػػد  :عػػػن بعػػػض األصػػػحاب (ٓ)كُب البيػػػاف
. كاختلفػػػوا ُب الوقػػػت الػػػذم (ٕ)كاسػػػتغربو الرافعػػػي ،(ٔ)الفجػػػر دل يػػػؤذف قبلػػػو لػػػئبل يشػػػتبو

                              
، ُنر اٞنذىب: َُٖ/ُ، اٞنهذب: ِٕ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

، أسىن اٞنطالب: ّْٔ/ِ، كفاية النبيو: ٖٖ/ّ، اجملموع: ّْٕ/ُ، فتح العزيز: ُّٗ/ُ
ُ/ُّّ. 

 .َُِ/ُ( انظر: األـ: ِ)
كقاؿ الشيا أبو دمحم ُب  : " ٖٖ/ّكُب اجملموع( ُب األصل: زايدة )ال إلو إال هللا(، ىكذا، ّ)

: لو كقع بعض كلمات األذاف قبل الزكاؿ كبعضها -ر٘نو هللا-كتابو الفركؽ قاؿ الشافعي
بعده بين على الواقع ُب الوقت. قاؿ: كمراده قولو ُب آخر األذاف هللا أك  هللا أك ، فيأٌب 

تاج إذل أربع تكبًنات، كليس مراده اف بعده ابلتكبًن مرتٌن ٍب الشهادة إذل آخره، كال ٪ن
غًن ذلك ٪نسب لو فإف الرتتيب كاجب، قاؿ: كال يضر قولو ال إلو إال هللا بٌن 
التكبًنات؛ ألنو لو خل لى بينها كبلمنا يسًننا ال يضر فالذكر أكذل، كنقل الشيا أبو علي 

 السنجي ُب شرح التلخيص عن األصحاب ٥نو ىذا".
 .ُ، ىامشٔٔصػ نجي. تقدمت ترٗنتو ُببن دمحم بن شعيب السًٌ  ىو أبو علي اٜنسن (ْ)
اليماشل، كقد  أليب اٝنًن ٪ني بن سادل العمراشل( ىو كتاب البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، ٓ)

 عند بياف مصادر اٞنؤلف ُب النص احملقق. َْتقدـ ُب صػ
 .ُّٓ/ُانظر: البياف: ( ٔ)
كىذا التفصيل الذم ذكره العمراشل نقبلن عن بعض األصحاب، دل يذكره غًنه من أصحاب  (ٕ)

اٞنذىب، ٍب إنو إذا احتيج إذل تقدصل األذف على الوقت  الذم جرت عليو عادهتم؛ فإنو 
ُب  ٩نوز ذلك، كما ىو اٞنذىب، فاستغرب الرافعي ما نقلو صاحب البياف العمراشل، فقاؿ

 : "كىذا التفصيل غريب". ّٕٓ/ُفتح العزيز
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 أكجو:ٙنسة من الليل على  (ُ)فيو ا٩نوز تقد٬نه
كُب  : عنػػد الغػػزارل كالرافعػػي، أف يقػػدـ ُب الشػػتاء لسيػػٍبعو بقػػي مػػن الليػػل،أحــدىا

 .(ِ)االصيف لنصف سيٍبعو تقريبن 
أك  (ّ): أنػػػػو يػػػػدخل كقتػػػػو ِنػػػػركج كقػػػػت اختيػػػػار العشػػػػاء، مػػػػن  الثلػػػػثيواثنيهــــا

 .(ْ)النصف على القولٌن
: أنو يدخل كقتو ّنضي نصف الليل، كإف قلنا: اختيار العشاء إذل ثلث واثلثها

 .(ٓ)الليل، كقاؿ النوكم: كىو أصح عند اٛنمهور، كقطع بو معظم العراقيٌن
ػورابعها حر قبػل الطلػوع. كقيػل: يػؤذف ٟنػا لسيػٍبعو بقػي مػن : أنو يؤذف ٟنػا ُب الس 

 .(ٔ)غًن فرؽ بٌن شتاء كال صيف
. قػاؿ النػوكم: كالظػاىر أف (ٕ): أنو يؤذف ٟنا ُب ٗنيع الليػل، كضػعفوهوخامسها

 .(ٗ)صبلة العشاء ُب العادة كقطعةو من الليل (ٖ)صاحبو يقيده ّنا بعد مضي/
كال علػى إرادة الػدخوؿ فيهػا،  ااإلقامػة فػبل ٩نػوز تقػد٬نها علػى الوقػت قطعنػكأما 

شػرع ُب الصػبلة دل تصػح اإلقامػة، كلػو أقػاـ ُب  (َُ)فلو أقاـ فدخل الوقت عقبها  ٍبي
                              

 ( أم: اختلوا ُب القدر الذم ٩نوز بو التقدصل ُب أذاف الصبح. ُ)
ُب الركضة  . قاؿ النوكمّٕٓ/ُ، فتح العزيز: َٗ، اٝنبلصة: ص/َِ/ِ( انظر: الوسيط: ِ)

 : ىذا أصح الوجوه، كىذا الضبط تقريب ال ٓنديد".  ُّٕ/ُ
 . ٖٖ/ّ، كاجملموع: ِّ/ٌِن(. كاٞنثبت من: هناية اٞنطلب: ( ُب األصل: )الثلثّ)
 .ّٕٓ/ُ، فتح العزيز: ِّ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
، الغرر ْٕٔ/ُ، ٓنفة احملتاج: ٖٖ/ّ، اجملموع: ِٔ/ِ، البياف: َُٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)

 .ِِٕ-ُِٕ/ُالبهية: 
 .ٖٖ/ّ، اجملموع: ّٕٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
ا، أنو ٩نوز ( عزاه إماـ اٜنرمٌن فقاؿ: ٕ) ا بعيدن كذكر الشيا أبو علي ُب شرح التلخيص كجهن

.  .ِْ/ِانظر: هناية اٞنطلب:  األذاف للصبح ُب ٗنيع الليل، اعتبارنا لو بنية الصـو
 /أ(.ُْٕ( هناية ؿ: )ٖ)
 .ٖٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٗ)
 .ٖٗ/ّ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من اجملموع: َُ)
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 .(ُ)الوقت كأخر الدخوؿ فيها بطلت إقامتو إف طاؿ الفصل
 

إحػػػدا٨نا قبػػػل الفجػػػر، كاألخػػػرل  ؛ف للصػػػبح مػػػراتفؤذ  سػػػتحب أف ييػػػيي  :(ِ)الثـــاين
عقػػب طلوعػػو، كأف يؤذهنمػػا مػػؤذنف، ك٩نػػوز االقتصػػار علػػى  أذاف كاحػػدو قبػػل الصػػبح 

 بينهمػا لٍ طيػيى  دل إذا بعػده كبعضػها الفجػر قبػل الكلمات بعض يكوف أف كجازكبعده، 
 . (ّ)يالفجر بعد يكوف أف فاألفضل كاحدو  أذاف على رى صً تي اقػٍ  كإذا ،لصف

 :(٘)ثالثة (ٗ)قواعد
خطػػػػػاب  ؛نقػػػػػدـ عليهػػػػػا مقدمػػػػػة كىػػػػػي: أف خطػػػػػاب الشػػػػػارع قسػػػػػمافاألوىل: 

                              
، البياف: ُّٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: َُٖ/ُ، اٞنهذب: ِٕ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: ( ُ)

، الغرر البهية: ْٕٔ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُّٕ/ُ، الركضة: ّٕٓ/ُ، فتح العزيز: ِٔ/ِ
ُ/ُِٕ-ِِٕ. 

 ( أم: األمر الثاشل الذم ٫نتص بو أذاف الصبح.ِ)
ضو بعده إذا دل يقع فصل، ( ُب األصل: )كاحد قبل الصبح أك بعده، أك بعضو قبلو كبعّ)

، ٗ/ّكاألفضل أف يكوف بعد الفجر(، ىكذا، ككضوحها ابٞنثبت من: اجملموع: 
 .ُِ/ِكالوسيط: 

 ٗنع )قاعدة(، كالقاعدة لغة: مادة قػىعىدى، تفيد الثبات كاالستقرار. ( القواعدْ)
 .َُٓ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ّْٔ/ّانظر: لساف العرب: 

 مل خل  ُّ  اٞنعاف اٞنذكورة ُب مادة قػىعىدى: قواعد البيت: أساسو، كمنو قولو تعاذل:كمن 

  َّ ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل
 ي.ُِٕ البقرة:

: تعددت عبارات الفقهاء ُب معىن القاعدة، ككلها تدكر ُب معىن كاحد، اكاصطبلحن 
قضية كلية من حيث : اكنكتفي بذكر تعريف أيب البقاء الكوُب كىو: القاعدة اصطبلحن 

 اشتماٟنا ابلقوة على أحكاـ جزئيات موضوعها.
 .ُُٕ/ُ، التعريفات:ّٔ/ُ، شرح التلويح: ّّ-ِّ/ُانظر: حاشية العطار: 

 ( األصح لغة أف يقاؿ: قواعد ثبلث؛ ألف العدد ثبلثة، ٫نالف اٞنعدكد ُب التذكًن كالتأنيث.ٓ)
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, (ّ)كالتحػػػػػػرصل ,(ِ)دبكالن ػػػػػػ ,(ُ)الوجػػػػػػوب :تكليػػػػػف كإذف، كىػػػػػػو األحكػػػػػػاـ اٝنمسػػػػػػة
  .(ٓ)كاإلابحة ,(ْ)كالكراىة
 
 

                              
 اللغة ّنعىن السقوط كاللزـك كالثبوت.ُب  -ابلضم-: الويجوب( ُ)

، كقيل و كالويجوب عند الفقهاء كاألصوليٌن: عبارة عن شغل الذمة.  كمن الوج ب الواجبي
 ىو: ما يػيثىاب على فعلو كيػيعىاقب على تركو، كيطلبو الشارع طلبنا جازمنا.

  . مادة: كجب.ّٕٗ/ُ، لساف العرب: ّٕ/ُانظر: التبصرة: 
 : دعاه كرش حو للقياـ بو كحث و عليو.يومصدر ندبى لؤلمر، أك إل -ابلفتح-: الن دب( ِ)

عند الفقهاء كاألصوليٌن: ما اقتضى الشرع فعلو من غًن إلزاـ، كذلك الفعل يسم ى ك 
كقيل: ىو  ، فعلى ىذا، اٞنندكبي إليو يعْم السنة أيضنا.مندكابن كمستحبنا كتطوعنا كنفبلن 

، ُِٔ/ُ، التلخيص: َٔ/ُانظر: اٞنستصفى:  الفرض كالواجبات كالسنن. الزائدي على
  . مادة: ندب.ّٕٓ/ُلساف العرب: 

: كىو اٞننع كالتشديد، فالتحرصل التحرصل( ّ) ، كمنو اٜنراـ، كىو ُب اللغة: مصدر من الفعل حـر
الشارع اٞنتعلق أبفعاؿ اٞنكلفٌن كعند الفقهاء كاألصوليٌن: التحرصل، خطاب  ضد التحليل.

. كقيل ىو: ما طلب الشارع تركو طلبنا جازمنا.  اٞنقتضي ترؾ فعلو على كجو اٜنتم كاللزـك
، لساف ّٖٔ/ُ، شرح الكوكب اٞننًن: َٔ/ُانظر: اٞنستصفى:  كاٜنراـ ضد اٜنبلؿ.

.ُٔٔ/ُُالعرب:   . مادة: حـر
 كىو ُب اللغة: ضد احملبوب. ، كمنها اٞنكركه،الكراىة( ْ)

كعند الفقهاء كاألصوليٌن: ما يثاب فاعلو كال يعاقب اتركو كيطلب الشارع تركو طلبنا غًن 
. ، اٞنصباح اٞننًن: ٕٔ/ُ، اٜندكد األنيقة: ُُٔ/ُانظر: حاشية العطار:  جاـز

  . مادة: كره.ِّٓ/ِ
 ة: اإلذف.، كمنها اٞنباح، كىو ُب اللغاإلابحة (ٓ)

كعند الفقهاء كاألصوليٌن: اإلذف نتياف الفعل كيف شاء الفاعل. كقيل ىو: ما كاف فعلو 
. انظر: اٞنستصفى:  . ٓٔ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ْْٕ/ّ، التخليص: ّٓ/ُكتركو ًسيػ ٌٍنً

  مادة: بوح.
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 (ّ)كاٞنوانػػػػػع (ِ)كالشػػػػػركط(ُ)باألسػػػػػباب كضػػػػػع كاختيػػػػػار: كىػػػػػو نصػػػػػب كخطػػػػػا
 .(ْ)كالتقديرات

لوجػوب الزكػاة، ككجعػل أكقػات  اكجعل ملػك النصػاب سػببن   ؛فنصب األسباب
ُب الزكػاة، كالطهػارة  اكجعػل اٜنػوؿ شػرطن   ؛لوجوهبػا. كنصػب الشػركط الصلوات أسػباابن 
مػن كجػوب الزكػػاة  اُب الصػبلة. كنصػب اٞنوانػػع كجعػل الػدين مانعنػػ اكسػرت العػورة شػػرطن 

                              
 .لكل ما ييتوصل بو إذل غًنه: ٗنع السبب، كىو ُب اللغة: اٜنبل، ٍب استيعًن األسباب (ُ)

كُب اصطبلح األصوليٌن: ىو الذم يلـز من كجوده الوجود، كمن عدمو العدـ خارج 
. مادة: ُِٗٗ/ِ، اإلفصاح: َِٔ/ُ، اإلهباج: ٖٔ/ُانظر: شرح اٞنعتمد:  العمل.
  سبب.

كىو ُب اللغة: العبلمة، كاٛنمع أٍشرىاط، كمنو أشراط الساعة: أم  ( الشركط: ٗنع:  الش رىط،ِ)
 .: إلزاـ الشيء كالتزامو-ابلسكوف–عبلماهتا، ىذا ىو ىذا ىو اٞنشهور كقيل: الش ٍرط 

: كإف  ُٔ/ُ،  كالرملي ُب هناية احملتاج ّٓٗ/ُقاؿ اٝنطيب الشربيين ُب مغين احملتاج
 ابلفتح.-ع  هبا بعضهم؛ فإ٧نا ىي معىن الشرط 

، القاموس احمليط: ِّٗ/ٕ، لساف العرب: َُّ-َّٗ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 . مادة: شرط.ُٔ/ُ، هناية احملتاج: ّٓٗ/ُ، مغين احملتاج: ّٕٔ/ُ

ـي من انتفائو انتفاء اٞنشركط، كعرؼ أبنو: ما يلـز من عدمو  كُب االصطبلح: ىو الذم يػىٍلزى
 عدـ لذاتو. العدـ، كال يلـز من كجوده كجود كال 

 . ُِٔ/ُ، اٞنستصفى: ُُِ/ُ، حاشية العطار: ّْٕ/ْانظر: البحر احمليط: 
كىو ُب اللغة: أف ٓنوؿ بٌن الرجل كبٌن الشيء الذم  ؛من اٞننع: اٞنانع، : ٗنعاٞنوانع( ّ)

كُب اصطبلح األصوليٌن: ما يلـز من كجوده العدـ، كال  يريده، كىو خبلؼ اإلعطاء.
  يلـز من عدمو كجود كال عدـ.

 . مادة: منع.ّّْ/ٖ، لساف العرب: َِٔ/ُ، اإلهباج: َٗ/ُانظر: شرح اٞنعتمد: 
، كلو عدة -بسكوف الداؿ-: ٗنع التقدير، كىو ُب اللغة: مشتق من القدر( التقديراتْ)

 فكًن، كالنية، كالتدبًن. معاف كلها تدكر حوؿ القدرة، كاٞنوافقة، كالقياس، كالنظر، كالت
 ىنا، كىو ما عر فها بو القراُب. -ر٘نو هللا-عند األصوليٌن ما بينو اٞنؤلف وكاٞنرادب ب

، التعريفات: ّّٓ/ّ. لساف العرب: َُٕ/ُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو:  انظر:
ُ/ُٖ. 
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إعطاء اٞنوجػود حكػم  :ُب قوؿ، كجعل النجاسة مانعة من صحة الصبلة. كالتقديرات
، كاٞنعدـك حكم اٞنوجود كجعػل النجاسػات اٞنعفػو عنهػا كاٞنعدكمػة،   ؛فػاألكؿ ؛اٞنعدـك

أعتقػو عػين،  :ككذا سائر الرخص، كالثاشل كتقدير اٞنلػك للمعتػق عنػو إذا قػاؿ لصػاحبو
. كقػد ٩نتمػع (ُ)كتقدير انتقاؿ اٞنلك ُب اٞنبيػع إذل البػائع إذا تلػف ُب يػده قبػل القػبض

شػػػػيء الواحػػػػد خطػػػػاب التكليػػػػف كخطػػػػاب الوضػػػػع، كػػػػالزن فإنػػػػو حػػػػراـ كسػػػػبب ُب ال
 لوجوب اٜند إذا عرؼ ذلك.

 فتجػػػبلوجوهبػػػا،  فأكقػػػات الصػػػبلة نصػػػبها هللا تعػػػاذل أسػػػباابن  ،إذا عيػػػًرؼ ذلػػػك
 عػػػن اآلخػػػر ال علػػػى اٛنمػػػع، الصػػػبلة أبكؿ الوقػػػت كبكػػػل جػػػزء مػػػن آخػػػر كقتهػػػا بػػػدالن 

اعن موس   كجوابن 
(ِ). 

. فلػو زاؿ العػذر (ّ)عنو أبهنا ْنب ابلقدر اٞنشرتؾ بٌن آخر كقتهاكعىبػ رى بعضهم 
 اٞنانع من كجوهبا ُب أكؿ الوقت كجب ابٛنزء الثاشل كىكذا.

كيستقر كجوهبا نمكاف فعلها، فمن دخل عليو كقت الصبلة كأراد أتخًنىا إذل 
 :(ْ)فيو كجهاف/ ،أثناء الوقت أك آخره فهل يلزمو العـز على فعلها ؟

كالنيػػة، كال   ؛نعػػم، كيكفيػػو العػػـز أكؿ الوقػػت؛ فيستصػػحب حكمػػو :أصــحهما
رىػػػػا بػػػػبل عػػػػـز كصػػػػبلىا ُب الوقػػػػت أىًٍبى ككانػػػػت ٩نػػػػب ْنديػػػػده ُب كػػػػل كقػػػػت، فػػػػإف أخ  
                              

 .َُٕ/ُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ( انظر: ُ)
 اٞنؤقتة، كالواجبات اٞنؤقتة على ثبلثة أقساـ:( الصبلة من الواجبات ِ)

ا على الفعل، فيسمى كاجبا موسعنا.  األكؿ: أف يكوف الوقت زائدن
 الثاشل: أف يكوف كقتو مساكاين لفعلو، كصـو رمضاف، كيسمى كاجبنا مضيقنا.

الثالث: أف يكوف الوقت نقصنا عن الفعل ُنيث ال يسعو كلو، فإف أريد إيقاع الفعل 
ُب ذلك الوقت ال يسعو، كىذا من ابب التكليف ابحملاؿ ك٬ننع التكليف بو، إال بتمامو 

إذا أريد الشركع ابلفعل فيو، كاإلٕناـ خارجو صح التكليف بو، كوجوب الصبلة على من 
 زاؿ عذره كقد بقي من كقتها ما يسع ركعة، كمجنوف يفيق، كصيب يبلغ، كحائض تطهر.

 .ُُٔ/ ُ، احملصوؿ: ُْ/ُؿ: ، هناية السو ّٗ/ُانظر: اإلهباج: 
 .ْٗ/ّ، اجملموع: ّّٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٔ/ِ، البياف: ِّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
 /ب(.ُْٕ( هناية ؿ: )ْ)
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أداءن 
، -. ك٩نػػرايف ُب كػػل كاجػػب موسػػع، فلػػو أخرىػػا عػػن أكلػػو (ُ) كقلنػػا: ال ٩نػػب العػػـز

 .(ِ)على الصحيح ا، فعـز كمات ُب أثنائو دل ٬نت عاصين -أك ٩نب
 عليػػػو تعػػٌن   -مػػػثبلن -كلػػو غلػػب علػػػى ظنػػو أنػػو ال يعػػػيش إال إذل نصػػف الوقػػت 

الصػػػبلة ُب النصػػػف األكؿ، فلػػػو أخرىػػػا عنػػػو كدل ٬نػػػت علػػػى خػػػبلؼ ظنػػػو كصػػػبلىا ُب 
: (ْ)فقػػاؿ القاضػػي أبػػو بكػػر ابػػن البػػاقبلشل اٞنػػالكي فيػػو: (ّ)الثػػاشل اختلػػف األصػػوليوف

 .(ٓ)يكوف قضاء
. قػػػػاؿ الشػػػػيا ابػػػػن الصػػػػبلح: كلػػػػو أخرىػػػػا ٍب نـ (ٔ)كقػػػػاؿ الغػػػػزارل: يكػػػػوف أداء

                              
، هناية الزين: ُْ/ُ، إعانة الطالبٌن: ْٗ/ّ، اجملموع: ُّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 . ِّْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُُٖ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٓ/ُ
، اجملموع: ّٕٔ/ُ، فتح العزيز: ُّ/ِ( كعليو العمل ُب اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)

 .َُٕ/ُ، اإلحكاـ: ٖٕ/ُ، ال ىاف: ُٔ/ُ، اللمع: ََْ/ِ، ٓنفة احملتاج: ْٗ/ّ
األصوليوف، فاألصورل: ىو الذم يبحث عن األصوؿ كاٞنناىج كالقواعد الشرعية كاللغوية ( ّ)

، أما الفقيو فهو: -ملسو هيلع هللا ىلص-إذل الفهم الصحيح لكتاب هللا كسنة رسولو كالعقلية اليت تيوصل
يبحث عن اٜنكم الشرعي بدليلو، كمن اختصاص األصورل أف يستقرئ أدلتها، كيبٌن 
ضوابطها، كيرد على منتقدىا، كأما الفقيو فيستخدـ ىذه القاعدة للوصوؿ إذل األحكاـ 

يات كالتفاريع )األدلة اٛنزئية(، كاألصورل ٩نهز القواعد الشرعية، فالفقيو يشتغل ابٛنزئ
كيعطيها للفقيو؛ ألجل أف يطبقها الفقيو على األحكاـ، أك يستنبط األحكاـ بواسطتها، 

، أرشيف ملتقى ُٖ، كٕٔ/ُٕانظر: أرشيف ملتقى أىل اٜنديث:  فكل فقيو أصوؿ.
 .ُ، أرشيف ملتقى األلوكة: ص/ُأىل التفسًن: ص/

البصرم، ٍب البغدادم،  بن دمحم ىو: العبلمة، القاضي، أبو بكر البىاًقبل شلٌ دمحم بن الطيب (ْ)
أكحد اٞنتكلمٌن، ميقىد ـ األصوليٌن، لو آتليف كثًنة جليلة، منها: )التقريب كاإلرشاد( ُب 

مهيد(، ككتاب )إعجاز القرآف( كغًنىا، كإليو انتهت رائسة أصوؿ الفقو، ككتاب )الت
اٞنالكية ُب كقتو، ككاف لو َنامع البصرة حلقة عظيمة. توُب لسبع بقٌن من ذم القعدة 

، سًن أعبلـ النببلء : َُٕٗ/ّانظر: ٗنهرة تراجم فقهاء اٞنالكية:  ىػ. َّْسنة 
ُّ/ُُ . 

 .ُِّ/ِ( انظر: التقريب كاإلرشاد: ٓ)
 .ٔٓ/ُظر: اٞنستصفى: ( انٔ)
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ػػػ ج علػػػى اٝنػػػبلؼ ُب ر  كاسػػػتمر بػػػو النػػػـو حػػػ، خػػػرج الوقػػػت فينبغػػػي أف يعصػػػي كال ٫ني
 . (ُ)اٞنوت؛ ألنو متعرض لتفويتها بنومو، فإف غلبو النـو كاف كاٞنوت

إذا دل يشػػرع فيهػػا أكؿ الوقػػت أك ُب أثنائػػو،  اٍب الصػػبلة إ٧نػػا يكػػوف كقتهػػا موسػػعن 
قػػػاؿ القاضػػػي: ٩نػػػب  ،تىضىػػػي قى كلزمػػػو إٕنامهػػػا، فلػػػو أفسػػػدىا (ِ)رع فيهػػػا فيهمػػػافػػػإف شػػػ

 .(ّ)القضاء على الفور بنية القضاء على القوؿ أبف القضاء ال يصح بنية األداء
 

لو كقع بعض الصبلة ُب الوقت كبعضها بعده فهػل يكػوف قضػاءن أك أداءن  فرع:
 فيو أكجو: ،؟

 .(ْ)، أهنا أداء-كىو اٞننصوص-: أصحها
 .(ٓ): أهنا قضاءواثنيها

                              
 .ّّٕ/ُ، هناية احملتاج: ُِْ/ُ، إعانة الطالبٌن: ِِٗ/ُ( انظر: فتاكل ابن الصبلح: ُ)
 ( أم: ُب  أكؿ الوقت أك ُب أثنائو.ِ)
 .َٖٕ/ِ( انظر: التعليقة: ّ)

كاستعمل العلماء : من معانيو ُب اللغة: اإلهناء، كالتأدية، كاألداء ّنعىن القضاء، كاألداء
القضاء: ُب العبادة اليت تفعل خارج كقتها احملدكد شرعنا، كاألداء: إذا فعلت ُب الوقت 

 احملدد، كىو ٢نالف للوضع اللغوم لكنو اصطبلح للتميز بٌن الوقتٌن.
 . مادة: أدأ.ِٓٓ،ُٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ٗ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن:  

، كعرفو اأك منفردن  اكاف أك سابقن   ا، مسبوقن االوقت مطلقن األداء اصطبلحنا: اسم ٞنا كقع ُب 
 .ٕٔ/ُ، اٞنستصفى: ٕٕ-ٕٓ/ُالبعض أبنو: فعل العبادة ُب كقتها. انظر: اإلهباج: 

، ُْ/ِ، التهذيب: َُْ/ُ، اٞنهذب: ِِٖ،ّٗ، ِٗ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ْ)
 .ُِّ/ُ احملتاج: ، مغينّْْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّٕٔ/ْاجملموع مع تكملة السبكي: 

،  ّٕٔ/ْ، اجملموع مع تكملة السبكي: ّٕٔ/ُ، فتح العزيز: ُْ/ِ( انظر: التهذيب: ٓ)
 .ِٕٗ/ُ، حاشية اٛنمل: َّٔ/ِكفاية النبيو: 

، ِِ/ٕ: من معانيو ُب اللغة: اٜنكم، كاألداء، كاالتياف. انظر: لساف العرب: القضاء
 ة: قضى.. مادَٕٓ/ِاٞنصباح اٞننًن: 

: يطلق على ما يستدرؾ كجوبو ابألمر ابألداء ، كعرفو التفتازاشل بقولو: ما فيًعل ااصطبلحن ك 
، كقاؿ: األداء كالقضاء ٫نتصاف ابعدى كقًت األداء استدراكا ٞنا سبقى من الوجيوب ميطلقن 
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. اٝنػػػبلؼ فيمػػػا إذا كػػػاف (ُ): أف الواقػػػع فيػػػو أداء، كالواقػػػع بعػػػده قضػػػاءواثلثهـــا
 ، كإف كاف دكهنا فطريقاف:(ِ)الواقع ُب الوقت ركعة فأكثر

 .(ْ)، كزعم اٞنتورل أف ال خبلؼ فيو(ّ): القطع أبف اٛنميع قضاءأصحهما
يرد ذلك إذل اٝنبلؼ  (ٔ)اإلماـ: ككاف شيخي. قاؿ (ٓ): أنو على األكجووالثاين

. كفيمػػا (ٕ)اٝنػػبلؼ فيمػػا يػػدرؾ بػػو أصػػحاب الضػػركرات الفػػرض كىػػو عنػػدم غػػًن بعيػػد
 يدركونو بو قوالف:

 : ركعة.أحدمها
. فػػإف جعلناىػػػا أك الواقػػػع منهػػػا خػػػارج الوقػػػت قضػػػاءن دل ٩نػػػز (ٖ) : تكبػػػًنةوالثـــاين

 ٩نػػػوز للمسػػػافر قصػػػرىا أتخًنىػػػا إذل أف ال يسػػػعها الوقػػػت كيقػػػع بعضػػػها خارجػػػو. كال
على قولنا: اٞنقضية ال تيقصىر. كادعى القاضي اإلٗناع على جواز القصر، كاستدؿ بو 

                                                                            
، َّٗ/ُانظر: شرح التلويح:  .-ر٘نو هللا-ابلعبادات اٞنؤقتة عند أصحاب الشافعي

 .َُُ/ُاـ: اإلحك
 .َّٔ/ِكفاية النبيوكانظر النقل عنو ُب  ، َُْ/ُاٞنهذب ُب  ( قاؿ بو أبو إسحاؽُ)
: "إف كقع ُب الوقت ركعة فالكل أداء، كإال فالكل ّٕٕ/ُُب فتح العزيز قاؿ الرافعي (ِ)

قضاء، فإف للركعة من التأثًن ما ليس لغًنىا، أال ترل أنو تدرؾ اٛنمعة بركعة، كال تدرؾ ّنا 
 دكهنا".

، َّٔ،ُٖٖ/ِ، كفاية النبيو: ِٓٗ/ُ، الركضة: ّٕٕ-ّٕٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ُْ/ِ، البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ّْْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِٔ/ِالنجم الوىاج: 

 .ُّٔ/ِ، كفاية النبيو: ِٔ/ِ، النجم الوىاج: ُّٖ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ْ)
 اٞنذكورة ُب الصورة السابقة.( أم: األكجو ٓ)
 .ْ، ىامشَُِ. تقدمت ترٗنتو ُب ص-ر٘نهما هللا-( شيخو: كالده أبو دمحم اٛنويينٔ)
 .ُِٕ؛ ُٗ -ُٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
، فتح العزيز: َُٔ/ُ، اٞنهذب: ِٕ/ِ( كاألكؿ )ركعة( ىو اٞنعتمد. انظر: هناية اٞنطلب: ٖ)

، مغين ُّٓ/ُ، اإلقناع للشربيين: َّٖ/ِنبيو: ، كفاية الٕٔ/ّ، اجملموع: ّٕٕ/ُ
 .ُِٕ/ُاحملتاج: 
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 .(ُ)على القوؿ أبف اٛنميع أداء
كإف جعلناىػػػا مػػػؤداةن ففػػػي جػػػواز التػػػأخًن إذل ىػػػذه الغايػػػة تػػػردد للشػػػيا أيب دمحم 

 .(ّ). كجـز بو البغوم(ِ)كقاؿ: الرضاء إذل اٞننع
نًيًجيْ كجـز  اٍلبػىٍندى

 القصر. (ٕ). ك٩نوز/(ٔ)، كضعفو النوكم(ٓ)ابٛنواز (ْ)

                              
: فإف صلى ركعة ُب الوقت، ٍب خرج الوقت فالظاىر من  ِْٔ/ِقاؿ القاضيفي التعليقة  (ُ)

من أدرؾ ركعة من الصبح قبل أف تطلع »اٞنذىب أف الكل أداء لقولو عليو السبلـ: 
، ابب من أدرؾ من ٔٓٓ، رقمَُِ/ُ، )أخرجو البخارم«الشمس فقد أدرؾ الصبح

(، كألن أٗنعنا على أف اٞنسافر إذا صلى ركعة، -هنع هللا يضر-الفجر ركعة، من ركاية أيب ىريرة
فخرج كقت الصبلة، لو أف يقصر الصبلة على القوؿ الذم قلنا: إنو لو نسي صبلة ُب 

 اٜنضر، فتذكرىا ُب السفر يلزمو إٕنامها.
إذل منع جواز أتخًنىا إذل أف ال يسعها الوقت كيقع بعضها  أم: أف ميوؿ الشيا أيب دمحم (ِ)

كالظاىر عندم منعي التأخًن؛ فإف  جىٍعل : " ُٖ/ُِب هناية اٞنطلب  خارجو. قاؿ اإلماـ
الصبلة مؤداةن مأخوذ عندم من كقت العقد كالني ة، كما أرل ًإخراج بعض الصبلة عن 

 ". اجائزن  االوقت قصدن 
 .ُْ/ِ( انظر: التهذيب: ّ)
نًيًجْي: ىو أبو نصر دمحم بن ىبة هللا بن اثبت البندنيجي (ْ) كيعرؼ بفقيو  ، نزيل مكةاٍلبػىٍندى

، كاف من كبار أصحاب الشيا أيب إسحاؽ الشًنازم، كقد ٚنع اٜنديث، كحدث  اٜنـر
اعيل بن دمحم اٜنافظ كغًنه، مولده ببندنيج )بقرب بغداد(، ككاف ضريرنا، لو كتاب عنو إٚن

)اٞنعتمد( ُب الفقو، جزآف ضخماف، قاؿ اإلسنوم: كىو مشهور ُب اٜنجاز كاليمن، قليل 
 ىػ، كقد نيف على الثمانٌن. ْٓٗالوجود ُب غًن٨نا.  توُب بذم الذنبتٌن )ابليمن( سنة 

 .َُّ/ٕ، األعبلـ: َُُ/ُ، طبقات الشافعية: َِٕ/ْالك ل: انظر: طبقات الشافعية 
 . ّٔ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
: "كلو أراد إنساف أتخًن الشركع ُب الصبلة إذل حد ٫نرج  ّٔ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم (ٔ)

بعضها عن الوقت فإف قلنا: كلها أك بعضها قضاء، دل ٩نز ببل خبلؼ، كإف قلنا: كلها 
أيضنا على اٞنذىب كبو قطع البغوم كىو الذم صوبو إماـ اٜنرمٌن، كفيو تردد أداء دل ٩نز 

 للشيا أيب دمحم، كجـز البندنيجي ابٛنواز، كليس بشيء".
 /أ(.ُْٖ( هناية ؿ: )ٕ)
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أمػػا لػػو شػػػرع فيهػػا كقػػػد بقػػي مػػػن الوقػػت مػػا يسػػػعها لكػػن مػػػد ىا بطػػوؿ القػػػراءة 
فيػػػو  ،أك خػػػبلؼ األكذل ؟ ،أك مكػػػركه ،فهػػػل ىػػػو حػػػراـ ،كاألذكػػػار حػػػ، خػػػرج الوقػػػت

 ثبلثة أكجو:
 . (ُ)الثالث :أصحها

كبىن اٞنتورل اآلخرىين
علػى خػبلؼ ذكػره ىػو كالقاضػي، أف أكقػات الصػلوات  (ِ)
 .(ْ)كإال فبل ،كره  (ّ)إف قلنا ابلثاشلف ؛كللخركج ؟ ،أكقات للدخوؿ فقط أك لو

فقاؿ األصحاب: ينوم األداء على ٗنيع الوجوه،  (ٓ)كأما نية ىذه  الصبلةي
أف  ظانن . كقاؿ اإلماـ: ىذا يتجو إذا أنشأ الصبلة (ٔ)يصح بنية األداء فإف القضاء

الوقت يسعها فلم يسعها، أك كاف يسعها فنول األداء كمدىا، فأما إذا علم أف 
الوقت ال يسعها فبل كجو لنية األداء مع انتفاء األعذار كال تصح صبلتو كما لو 

 .(ٕ)نول ذلك بعد الوقت
 

ك٣نػػا ٪نصػػل بػػو فضػػيلة  تقػػدصل الصػػبلة ُب أكائػػل أكقاهتػػا أفضػػل،القاعــدة الثانيــة: 
 ثبلثة أكجو: األكلية

، أبف يشػػػػتغل أكؿ دخػػػػوؿ الوقػػػػت -كقطػػػػع بػػػػو العراقيػػػػوف كآخػػػػركف-: أصــــحها

                              
 ( أم أصحها الوجو الثالث، أنو خبلؼ األكذل، كىو اٞنذىب اٞنعتمد.ُ)

، ٓنفة احملتاج: ِْٓ/ُبهية: ، الغرر الّٔ/ّ، اجملموع: ّٖٕ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .ُِٗ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنة: ُٖ/ِ، حاشية البجًنمي: ِّْ/ُ

 ( أم الوجهٌن اآلخرين اللذين ٨نا:ِ)
 األكؿ: أف مدىا بطوؿ القراءة كاألذكار ح، خركج الوقت، حراـ.

 كالثاشل: أف مدىا بطوؿ القراءة كاألذكار ح، خركج الوقت، مكركه. 
 الصلوات أكقات للدخوؿ. ( أم أف أقاتّ)
 .ِّٔ/ِ، كفاية النبيو: ِّٔ/ِ( انظر: التعليقة: ْ)
 .ِِ/ِ( ُب األصل: )لؤلصحاب( بدؿ الصبلة، كاٞنثبت من الوسيطٓ)
 .ُّٓ/ُ، إعانة الطالبٌن: ّْٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِِ/ِ( انظر: الوسيط: ٔ)
 .ِّٔ/ِ، كفاية النبيو: َِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
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قبػل الفػرائض كاإلقامػة،  (ُ)كالطهػارة كالسػرت كاألذاف كالسػنن الراتبػة  ؛ّنقدمات الصػبلة
علػػى خػػبلؼ  العجلػػةى  ييكىل ػػفي كال  ،ككػػبلـ قصػػًن مو قىػػكأكػػل لي   ؛كال يضػػر شػػغل خفيػػف

 .(ِ)العادة
 .(ّ) العورة على الوقت، كضعفو اإلماـرٍت الشيا أبو دمحم تقدصل سى  طى رى كشى 

: أهنػػػػا ال ٓنصػػػػل إال إذا قػػػػدـ مػػػػا ٬نكػػػػن تقد٬نػػػػو مػػػػن اٞنقػػػػدمات لتنطبػػػػق واثنيهــــا
كعلػػى ىػػذا ال يػػدرؾ اٞنتػػيمم كاٞنستحاضػػة فضػػيلة األكليػػة إال أف  ،الصػػبلة علػػى الوقػػت

 .(ْ)ْنوز اٞنؤداة ابلتيمم للفائتة، كغلط قائلو
كقػػػػاؿ ُب البيػػػػاف: ىػػػػو  ،: أف كقػػػػت الفضػػػػيلة يبقػػػػى إذل نصػػػػف الوقػػػػتواثلثهــــا

ده الشػيا كقي   ،(ٔ)كأطلق ٗناعة الوقت ،(ٓ)كضعفو اإلماـ ،كجـز بو القاضي ،اٞنشهور

                              
من السنن: ٗنعي )راتبة( كىي السنن التابعة للفرائض، كقيل: إهنا اٞنوقتة بوقت  الر كاتب (ُ)

٢نصوص من غًن الفرائض، فالعيد كاألضحى كالرتاكيح راتبةه على الثاشل؛ حيث إهنا موقتة 
أف  بوقت ٢نصوص من غًن الفرائض، كاٞنشهور اٞنعتمد ُب اٞنذىب، ىو القوؿ األكؿ،

 الراتبة ىي السنن التابعة للفرائض.
، حاشييت ُُٓ/ُ، اإلقناع للشربيين: ِْٗ/ُ، الركضة: ُُٔ/ِانظر: فتح العزيز: 

 .َُٔ/ُ، التعريفات: ّٗٓ/ُقليويب كعمًنة: 
 ( ىذا ىو الوجو ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ِ)

النجم  ،ٖٓ/ّ، اجملموع: ّٖٕ/ُ، فتح العزيز: ّْ/ِ، البياف: ِّ/ِانظر: الوسيط: 
 .ِّّ/ُ، فقو العبادات: ِِ/ِالوىاج: 

 .ُٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
:"حكاه الشيا أبو علي، كىو ضعيف"،  ُٔ/ِضعفو اإلماـ، كقاؿ ُب هناية اٞنطلب ( ْ)

: "كىذا الوجو  ٖٓ/ّ، كقاؿ النوكم ُب اجملموعّٖٕ/ُكضعفو الرافعي ُب فتح العزيز 
 هورنا ُب كتب اٝنراسانيٌن".)الثاشل( غىلىطه صريحه كإف كاف مش

 . ٖٓ/ّ، اجملموع: ُٓ/ِ، هناية اٞنطلب: ّْ/ِ، البياف: ٔٔٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٓ)
: "يبقى كقت الفضيلة إذل نصف الوقت، كذا أطلقو  ِٓٗ/ُعبارة النوكم ُب الركضة ( ٔ)

  ٗناعة".
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سػػتثىن مػػن كيي . (ِ)صػػًن األكجػػو أربعػػةتف ،(ُ)أبػػو دمحم ُب آخػػرين بنصػػف كقػػت االختيػػار
 ىذا مسائل:

 ُب العشاء قوالف:األوىل: 
كاختػاره  ،(ّ)، أف أتخًنىػا أفضػل-كىػو نصػو ُب أكثػر كتبػو اٛنديػدة- أحدمها:

فعلى ىذا يؤخر إذل آخر كقت االختيار  ،(ٓ)، قاؿ النوكم: كىو أقوم دليبلن (ْ)الزبًنم
 على القولٌن فيو، كال يؤخر عن كقت االختيار.

، أف تقػػػػػػد٬نها أفضػػػػػػل مػػػػػػن -كىػػػػػػو نصػػػػػػو ُب القػػػػػػدصل كاإلمػػػػػػبلء-: وأصــــــحهما
                              

 .ُٕ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
، ّٕٗ/ُ، فتح العزيز: ّْ/ِ، البياف: ِّ/ِالوسيط: ، ُٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)

 .ِّ/ِ، النجم الوىاج: ّٖٓاجملموع: 
 .ٔٓ/ّ، اجملموع: ِْ/ِ، البياف: ٔٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ٓٔ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
بن سليماف بن  ىو العبلمة، شيا الشافعية، أبو عبد هللا الزبًنم الزبًن بن أ٘ندالزبًنم:  (ْ)

عبد هللا بن عاصم بن اٞننذر بن الزبًن بن العواـ، القرشي األسدم البصرم الشافعي، 
 اللمذىب عارفن  احافظن  االضرير، صاحب )الكاُب( ك)اٞنسكت( كغًن٨نا، كاف إمامن 

ىػ، كذكر ُب  ُّٕسنة  ابألدب خبًننا ابألنساب. ككاف أعمى ككاف يسكن البصرة. مات
 ىػ. َِّموضعو آخر، أنو مات ابلبصرة ُب صفرو سنة 

 .ّٕٔ/ُُ، سًن أعبلـ النببلء: ِٓٗ/ّانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
: "كقطع الزبًنم ُب الكاُب بتفضيل التأخًن، كىو أقول  ٕٓ/ّاجملموع  ُب قاؿ النوكم (ٓ)

حوؿ ذلك أحاديث  ٕٓ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-لؤلحاديث السابقة". ذكر دليبلن 
 كقاؿ: فهذه أحاديث صحاح ُب فضيلة التأخًن، فمنها:

صلى »العشاء إذل نصف الليل ٍب صلى ٍب قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أنس هنع هللا يضر قاؿ: أخر النيب 
، ُُٗ/ُأخرجو البخارم ُب صحيحو: ) ،«الناس كنموا أما إنكم ُب صبلة ما انتظرٕنوىا

 ، كتاب مواقيت الصبلة، ابب: كقت العشاء إذل نصف الليل(.ِٕٓرقم: 
كعن عائشة اهنع هللا يضر قالت: أىٍعتىمى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة ح، ذىب عامة الليل كح، نـ أىل 

، أخرجو مسلم ُب «إنو لوقتها لوال أف أشق على أميت»اٞنسجد ٍب خرج فصلى فقاؿ: 
، كتاب اٞنساجد كمواضع الصبلة، ابب: كقت العشاء ُِٗ، رقم:  ِْْ/ُصحيحو: )
 كأتخًنىا(.
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فػػإف علػػم مػػن  ؛(ّ)أف اٞنسػػألة علػػى حػػالٌن ال قػػولٌن (ِ). كعػػن ابػػن أيب ىريػػرة(ُ)أتخًنىػا
حب كإال اسػػػتي  ،حب لػػػو أتخًنىػػػاال يغلبػػػو ليػػػل كال نػػػـو اسػػػتي  (ْ)/رىػػػانفسػػػو أنػػػو إذا أخ  

                              
، ُنر ُٔ/ِ، التهذيب: َُْ/ُ، اٞنهذب: ِّ-ِِ/ِكىو اٞنذىب. انظر: الوسيط:  (ُ)

، السراج ِْٖ/ُ، الغرر البهية: ِٔٗ/ُ، الركضة: ُِ/ِ، اٜنلية: ِْْ/ُاٞنذىب: 
"كيستحب لئلماـ تعجيل الصبلة ألكؿ كقتها إال  َُٓ/ٖ. ُب اٞنختصر ّٓ/ُالوىاج: 

إذا اشتد »قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف يشتد اٜنر في د هبا ُب مساجد اٛنماعات ألف رسوؿ هللا 
، كتاب ّّٓ، رقم: ُُّ/ُ)أخرجو البخارم ُب صحيحو: )« اٜنر فأبردكا ابلصبلة

، رقم َّْ/ُر ُب شد اٜنر(، كمسلم ُب صحيحو: )مواقيت الصبلة، ابب: اإلبراد ابلظه
، كتاب اٞنساجد كمواضع الصبلة، ابب: استحباب اإلبراد ابلظهر ُب شدة اٜنر(، َُٖ

، أخرجو الدارقطين ُب «أكؿ الوقت رضواف هللا كآخره عفو هللا: »-ملسو هيلع هللا ىلص-كقد قاؿ النيب
ي عن الصبلة بعد صبلة الفجر ، كتاب الصبلة، ابب النهْٖٗ، رقم: ْٖٔ/ُسننو: )

كتاب الصبلة، ابب   ،َْٔ/ُكبعد صبلة العصر(، كالبيهقي ُب السنن الك ل: )
ُب  -ر٘نو هللا-الرتغيب ُب التعجيل ابلصلوات ُب أكائل األكقات(، كضعفو األلباشل

، كأقل ما للمصلي ُب أكؿ كقتها أف (َُِّ، رقم: ُِّ/ُضعيف اٛنامع الصغًن: )
افظنا، كمن اٞنخاطرة ابلنسياف كالشغل كاآلفات خارجنا، كرضواف هللا إ٧نا يكوف عليها ١ن

 يكوف للمحسنٌن كالعفو يشبو أف يكوف للمقصرين، كهللا أعلم".
، ابن أيب ىريرة: ىو العبلمة، أبو علي اٜنسن بن اٜنسٌن بن أيب ىريرة البغدادم القاضي (ِ)

أحد عظماء األصحاب، انتهت إليو رائسة اٞنذىب، تفقو اببن سريج، ٍب أبيب إسحاؽ 
اٞنركزم، كصنف شرحنا ٞنختصر اٞنزشل، أخذ عنو أبو علي الط م كالدارقطين، كغًن٨نا،، 

 ىػ.ّْٓقاؿ الرافعي: إف ابن أىب ىريرة زعيم عظيم للفقهاء. كمات ُب شهر رجب سنة 
 .ٔٓ/ٗ، فتح العزيز: َْ/ُِ، سًن أعبلـ النببلء: ِٔٓ/ّطبقات الشافعية الك ل:  انظر:

ٗنع بٌن األحاديث الواردة  -ر٘نو هللا-: أف ابن أيب ىريرة  ٖٓ/ّذكر النوكم ُب اجملموع  (ّ)
ُب اٞنسألة ما ظاىرىا التعارض، َنعل اٞنسألة على حالتٌن ترجعاف إذل حاؿ اٞنصلي، ال 

 ٞنختلفٌن ُب اٞنذىب، كرج ح ما قالو ابن أيب ىريرة.على القولٌن  ا
أنو إذا علم من نفسو أنو إذا أخ رىا ال يغلبو نوـه كال كسله  :كاٜنالتاف، ما ذكر٨نا اٞنؤلف كالنوكم

 استيحب لو أتخًنىا، أما إف علم من نفسو أنو يغلبو نوـه أك كسله استيحب لو تعجيلها.
 /ب(.ُْٖ( هناية ؿ: )ْ)
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، كقػػػػاؿ النػػػػوكم: ىػػػػو (ِ)عىٍصػػػػريكفو  أيب ابػػػػني ، كصػػػػححو (ُ)فو الشاشػػػػيكضػػػػع   ،تعجيلهػػػػا
 .(ّ)الظاىر

ضػي إذل ٗناعػة كطريقػو  (ٓ)ي(ْ) فاإلبراد الظهر، الثانية: هبػا ُب شػدة اٜنىػرًٌ ٞنػن ٬نى
ُب اٜنىرًٌ مستحب على اٞنذىب الذم قطع بو اٛنمهور
(ٔ). 

، فلػػػو ٓنىىم ليػػػوا اٞنشػػػقة كصػػػلوا أكؿ الوقػػػت فهػػػو (ٕ)كقػػػاؿ بعضػػػهم: اإلبػػػراد رخصػػػة

                              
 .ُِ/ِ: اٜنلية: ( انظرُ)
: ىو العبلمة، أبو سعد عبد هللا بن دمحم بن ىبة هللا بن اٞنطهر بن أيب ابن أيب عصركف (ِ)

بن أيب السرم قاضي القضاة شرؼ الدين التميمي، ٍب اٞنوصلي، ٍب الدمشقي،  عىٍصريكفو 
أكحد الشافعية ُب زمانو كقضاهتم األخيار، كمن تصانيفو )االنتصار(، ك)صفوة اٞنذاىب 
ُب هناية اٞنطلب(، ك)فوائد اٞنهذب( كغًنىا، كقد بىن لو نور الدين مدرسة ُنلب، كأخرل 

من رمضاف  ُُىػ، ككانت كفاتو  ِْٗكاف مولده سنة   بدمشق، كهبا ق ه كىو مشهور،
 .ُِّ/ٕ، طبقات الشافعية الك ل: ُٕٔ/ُىػ. انظر: طبقات الشافعيٌن:  ٖٓٓسنة 

 .ٖٓ-ٕٓ/ّ، اجملموع: َُْ( انظر: االنتصار، كتاب الصبلة: ص/ّ)
: دخلوا ُب آخر ااإلبراد (ْ)  لٌنهار. : أف تزيغ الٌشمس. يقاؿ: أبرد القـو

 مادة: برد. .ّْٖ/ْ، اتج العركس: ْٖ/ّ، لساف العرب: ِْ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 .ّٗٔ/ِ، ككفاية النبيو: ِْ/ِ( ُب األصل: )كُب اإلبراد(، كاٞنثبت من: الوسيط: ٓ)
، فتح ّْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُِ/ِ، اٜنلية: ُٗ/ِ، التهذيب: ُٗ/ُ( انظر: األـ: ٔ)

 .ِْٗ/ُ، الغرر البهية: ٖٗ/َِ، اٟنداية: ٗٓ/ّوع: ، اجملمّٕٗ/ُالعزيز: 
، لساف ِِّ/ُُب اللغة: التسهيل ُب األمر، كالتيسًن. انظر: اٞنصباح اٞننًن:  ( الرخصةٕ)

 . مادة: رخص.َْ/ٕالعرب: 
كأما ُب االصطبلح فقد اختلف األصوليوف فيها من حيث اللفظ، فمنهم من قاؿ ىي: 

. كمنهم من عرفها أبهنا: ثبوت اٜنكم ما شيرًع من  األحكاـ لعذر مع قياـ السبب احملـر
على خبلؼ الدليل لعذر، كمنهم من قاؿ: ىي ما شرع ٔنفيفنا ٜنكم مع اعتبار دليلو قائم 

  اٜنكم لعذر.
 كقد قسم الشافعية الرخص إذل أربعة أقساـ من حيث حكم العمل هبا: 

  ضطر .األكؿ: رخصة كاجبة، كحل اٞنيتة للم
ا. الثالث:  الثاشل: رخصة مندكبة؛ كالقصر ُب الصبلة ٞنن كاف سفره يبلغ ثبلثة أايـ فصاعدن
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 أفضل. كصححو الشيا أبو علي.
ستحب لكنو كقاؿ القاضي: ال خبلؼ أف اإلبراد يي  .(ُ)كقاؿ النوكم: ىو غلط

 .(ِ)فيو كجهاف ،أفضل أـ التعجيل ؟
كاإلبراد احملبوب أف يؤخر إقامة اٛنماعة عن أكؿ الوقت ُب اٞنسجد الذم أيتيػو 
الناس بقدر ما ٪نصل للحيطاف ظل ٬نشي فيػو السػاعوف إذل اٞنسػجد، كال يتجػاكز بػو 

ك٘نلػػػػوا قػػػػوؿ ، (ّ)لشػػػػيا أبػػػػو علػػػػي كآخػػػػركفكػػػػذا قالػػػػو ا  ،النصػػػػف األكؿ مػػػػن الوقػػػػت
الشافعي: كال يبلغ أتخًنىا إذل آخر الوقت بل يكوف بػٌن فراغهػا كآخػر الوقػت فصػل 

 . (ْ)إذل كقت االختيار دكف اٛنواز
نًٍيًجٌي كسػػػليم كالقاضػػي الطػػػ م كالبػىٍنػػدى
أجػػركه علػػػى ظػػاىره كقػػػالوا: اٞنعتػػػ  أف  (ٓ)

                                                                            
  ؛كالفطر ُب حق اٞنسافر. –أم خبلؼ األكذل  –رخصة مكركىة 

 .ُِّ/ُ، اإلحكاـ: ُٖ/ُ، اإلهباج: ٕٗ/ُالرابع: رخصة مباحة. انظر: اٞنستصفى: 
 .ٗٓ/ّ( انظر: اجملموع: ُ)
 الوجهاف:( ِ)

 : التعجيل أفضل، كاإلبراد رخصة كما ُب سائر الصلوات، كىو شاذ.أحدمها
إذا اشتد اٜنر فأبردكا »أنو قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-: أف اإلبراد أفضل؛ ٞنا ركل عن النيب والثاين

 .ُ، ىامشِْٖ، سبق ٔنر٩نو ُب صػ«ابلظهر فإف شدة اٜنر من فيح جهنم
 .ِٖٔ/ُ، الركضة: ٔٔٔ/ِانظر: التعليقة:  

 الغزارل، كالبغوم، كالقاضي حسٌن. ( ٣نن قاؿ بو أيضنا:ّ)
  .ٕٔٔ/ِ، التعليقة: ُٗ/ِ، التهذيب: ِٓ/ِانظر: الوسيط: 

 .َٔ/ّ، اجملموع: ُّٖ/ُ، فتح العزيز: ُٗ/ُ( انظر: األـ: ْ)
، تفقو كىو  سليم، أبو الفتح الر ازًمٌ ىو العبلمة، الٌشيا اإلماـ، سليم بن أيوب بن ( سليم: ٓ)

كبًن؛ ألنٌو كاف اشتغل ُب صدر عمره ابللغة كالنحو كالٌتفسًن كاٞنعاشل، ٌٍب سافر إذل 
ر إمامنا بغداد، كاشتغل ابلفقو عند الٌشيا أيب حامد اإلسفراييين ح، برع ُب اٞنذىب كصا

ال يشق غباره، كعل ق عن الشيا أيب حامد التعليقة، كٞنا توُب الٌشيا أبو حامد درس 
ىػ، ١ّٔٓنتسبنا ينشر العلم. كلد سنة  امكانو، ٍب سافر إذل الشاـ كأقاـ بثغر صور مرابطن 

 .ّٕٗ، كفيات األعياف: ّٖٖ/ْانظر: طبقات الشافعية الك ل:  ىػ. ْْٕكتوُب سنة 
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 أربعة شركط: . كلئلبراد(ُ)ينصرؼ منها قبل آخر كقتها
كأف يقصػػػػدىا  ،كأف تيصىػػػػل ى ُب ٗناعػػػػة ،ُب بػػػػبلد حػػػػارة ،أف يكػػػػوف حػػػػر شػػػػديد
. كدل ٫نصػػو بعضػػهم ابلػػببلد اٜنػػارة كاسػػتحبو ُب اٞنعتدلػػة (ِ)النػاس مػػن بعيػػد. نػػص عليػػو

 . (ّ)اأيضن 
كفيػػػػو قػػػػوؿ: أهنػػػػم يػػػػ دكف،  ، دكاكلػػػػو كانػػػػت منػػػػازٟنم قريبػػػػة مػػػػن اٞنسػػػػجد دل ييػػػػ

، كطػػػػػردكه فػػػػػيمن ٬نشػػػػػي ُب ظػػػػػل إذل عىٍصػػػػػريكفو بػػػػػن أيب كصػػػػػححو بعضػػػػػهم، كاختػػػػػاره ا
ُب بيتػػو، كُب ٗناعػػة ٠نتمعػػٌن ُب موضػػع ال أيتػػيهم  اي فيػػو منفػػردن صػػلًٌ اٞنسػػجد، كفػػيمن يي 

. قاؿ القاضي: كاٝنبلؼ مبين على القولٌن ُب جواز اٛنمع بعػذر اٞنطػر ُب (ْ)فيو اٜنر
 . (ٔ)ستحب اإلبراد، فإف قلنا: ال ٩نوز، ال يي (ٓ)مسجد ُب ًكنٌو 

                              
 .ِّٕ-ُّٕ/ِ، كفاية النبيو: َّٕ/ُلتعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ( انظر: اُ)
 .ّٗ/ِ، البياف: َٔ/ّ، اجملموع: ُٗ/ُ( انظر: األـ: ِ)
٣نن دل ٫نصو ابلببلد اٜنارة، كاستحبو ُب اٞنعتدلة أيضنا: أبو إسحاؽ الشًنازم، كٗناعة من ( ّ)

  .َٔ/ّاجملموع: ، ْٔ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: . اٝنراسانيٌن، حكاه اٞناكردم
اجملموع ُب  . قاؿ النوكمُّٖ/ُ، فتح العزيز: َْٗ( انظر: االنتصار، كتاب الصبلة: ص/ْ)

كاألصح اٞننصوص أهنم كلهم ال يي دكف، بل تشرتط الشركط األربعة، ىكذا : " ٗٓ/ّ
 قالو األصحاب متابعةن لنص الشافعي ر٘نو هللا".

كالًكن ةي كالًكنىافي: ًكقاء كل شيء كًستػٍريه، كالًكْن: البيت أيضنا، كاٛنمع أىٍكنافه كأىًكنةه،  الًكنْ  (ٓ)
نًّا تيو أىكيْنو كى ننػٍ  .كالًكْن أيضنا: ما يػىريْد اٜنىر  كال د من األبنية كاٞنساكن، يقاؿ: كى

 . مادة: كنن.ِْٕ/ُ، ٢نتار الصحاح: َّٔ/ُّانظر: لساف العرب: 
: القوالف  ُب اٛنمع بٌن الصبلتٌن بعذر اٞنطر، ُب مسجد ُب ًكنٌو

أصحهما ابتفاؽ األصحاب: ال ٩نوز، ٣نن صح حو إماـ اٜنرمٌن، كالبغوم، كالرافعي، 
كقطع بو احملاملي ُب اٞنقنع، كاٛنيرجاشل ُب التحرصل؛ كىو نصو ُب األـ، كالقدصل، ألف اٛنمع 

-كىو نصو ُب اإلمبلء-الثاشل:  عىن مفقوده ىنا.جيوًٌز للمشقة ُب ٓنصيل اٛنماعة، كىذا اٞن
، فتح ُّٖ/ِ، التهذيب: ٕٔٔ/ِ، التعليقة: ُِٔ/ٕ، َٗ/ُانظر: األـ:  ، أنو ٩نوز.

 .ُّٖ/ْالعزيز: ، اجملموع: 
 .ٔٔٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٔ)
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ُب اإلبػػػػػػراد ُب أظهػػػػػػػر  (ُ)قػػػػػػاؿ اإلمػػػػػػاـ كغػػػػػػًنه: ك ال تيلحػػػػػػق اٛنمعػػػػػػة ابلظهػػػػػػري
و بػػدرؾ كعلػػى كػػل حػػاؿ فاٛنمعػػة مسػػتثناة علػػى القػػولٌن األكلػػٌن فيمػػا ييػػ ،(ِ)الػػوجهٌن

 .(ّ)لتقدـ اٝنطبة ؛فضيلة األكلية
أك حضػره طعػاـ كىػو  ،اأك ر٪ننػ أك بػوالن  اغائطنػ ؛دافع حػداثن ما إذا كاف يي الثالثة: 

ئقه  اٍٛنيوع سىٍورىةى فإنو يشتغل نزالة اٜندث، كأكل ما يكسر بو ، إليو (ْ)اتى
(ٓ). 

كاٞننفرد  ،إذا عجز عن اٞناء كالقياـ الذم يتيقن قدرتو عليو آخر الوقت الرابعة:
اٛنماعة آخر الوقت، على القولٌن أبف مراعػاة فضػيلة اٛنماعػة  (ٔ)الذم يعلم حضور/

 . (ٕ)ُب التيمم أكذل كما مر  
                              

( ُب األصل: )كُب اإلفراد ابٛنمعة ُب أظهر الوجهٌن(، ىكذا، غًن كاضح. كاٞنثبت من فتح ُ)
 .ُّٖ/ُالعزيز: 

، النجم الوىاج: ِٔٗ/ُ، الركضة: َُْ/ُ، اٞنهذب: ٕٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
: "كاختلفوا ُب اٛنمعة على كجهٌن، كجو اٞننع:  ِٓ/ُِب الوسيط  . قاؿ الغزارلِْ/ِ

 أف فواهتا خطر كال بد من تقدصل اٝنطبة؛ فالبدار أكذل".
 كالنوكم كغًن٨نا. ( كىو األصح ُب اٞنذىب، صححو الرافعيّ)

 .َٔ/ّ، اجملموع: ُّٖ/ُانظر: فتح العزيز: 
، أم اٍشتاقىٍت. كيقاؿ: اٞنرء تػىو اؽه إذل ما دل كتػىوىقانن  انفسي إذل الشيء تػىٍوقن  يقاؿ: اتقتٍ  (ْ)

  . مادة: توؽ.ّّ/َُ، لساف العرب: ُّْٓ/ْانظر: الصحاح:  ينل.
، فتح َِْ، َُٓ/ْ، اجملموع: ِْٕ/ُِنر اٞنذىب: ، ِْٓ/ِ( انظر: التهذيب: ٓ)

 .َِِ/ُ، مغين احملتاج: ِْٗ/ُ، الغرر البهية: ُْٗ/ُاٞنعٌن: 
 /أ(.ُْٗ( هناية ؿ: )ٔ)
 كالقوالف ُب التيمم. كذلك أنو إذا كاف يرجو كجود اٞناء ففيو قوالف:( ٕ)

أكذل من مراعاة أحد٨نا: التأخًن أفضل؛ ألف مراعاة الفريضة _ كىي الطهارة ابٞناء ػ 
 الفضيلة، كىي الصبلة ُب أكؿ الوقت.

كالثاشل: أف تقدصل الصبلة ُب أكؿ الوقت ابلتيمم أفضل، كىو األصح؛ ألنو فضيلة متيقنة، 
، ُِ/ُ/ب، التنبيو: ْٕانظر: اٛنواىر البحرية: ؿفبل ٩نوز تركها ألمر مشكوؾ فيو. 

، َِّ/ُفتح العزيز: ، ُٓٗ/ُ، اٜنلية: ِِٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِْٗ/ُالبياف: 
 .ْٕ/ُ، أسىن اٞنطالب: َِٗ/ُالركضة: 
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كأمػػا إذا كػػاف  يػػوـيي
دخػػوؿ  يتػػيق ن سػػتحب لػػو أتخػػًن الصػػبلة إذل أفٍ غػػيمو فيي  (ُ)

 . (ِ)لو أٌخر عنو خاؼ خركجو االوقت أك يعلم أنو دل يبق منو إال مقدارن 
يصػػًن  إذل أفٍ  اسػػتحب أتخػػًن صػػبلة الظهػػر مطلقنػػو يي : أن ػػكحكػػى العمػػراشل قػػوالن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيءي  اٍلفى
ػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؾً مثػػػػػػػػػػػػػػػػل  (ّ) الشًٌ

                   ، (ٓ)كمػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػبلىا ج يػػػػػػػػػػػػػػػػل ُب اليػػػػػػػػػػػػػػػػـو األكؿ (ْ)

                              
 .ٖٓ/ّ( ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
، أسىن اٞنطالب: ّٕٔ/ُ، هناية احملتاج: ٖٓ/ّ، اجملموع: ّْ/ِ( انظر: البياف: ِ)

ُ/َُِ. 
ئنا الفيء( ّ) . انظر: مقاييس لرجوعو من جانب إذل جانب: ما بعد الزكاؿ من الظل، ٚنيًٌيى فػىيػٍ

 مادة: فيأ. .ِْٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ّْٓ/ْاللغة: 
راؾ (ْ) الوقت الذم ال ٩نوز  ,: أحد سيييور النعل اليت على كجهها، كأراد بقيد الشراؾالشًٌ

ؾ لدقتو كىو أقل فػىقىد رىهي ابلشرا ,ألحد أف يتقدمو ُب صبلة الظهر، يعين فوؽ ظل الزكاؿ
 ما تىًبٌني بو زايدة الظل ح، ييعرؼ منو ميل الشمس عن كسط السماء. 

 مادة: شرؾ. .ْٕٔ/ِ، النهاية ُب غريب اٜنديث: ّّٕ/ّانظر: لساف العرب: 
أىم يًن ًجٍ ًيلي عند البيت »أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس( اٜنديث: ٓ)

راؾ، ٍب صلى العصر حٌن  مرتٌن ، فصلى الظهر ُب األكذل منهما حٌن كاف الفيء مثل الشًٌ
كاف كل شيء مثل ظلو، ٍب صلى اٞنغرب حٌن كجبت الشمس كأفطر الصائم، ٍب صلى 
العشاء حٌن غاب الشفق، ٍب صلى الفجر حٌن برؽ الفجر، كحـر الطعاـ على الصائم، 

شيء مثلو لوقت العصر ابألمس، ٍب صلى  كصلى اٞنرة الثانية الظهر حٌن كاف ظل كل
العصر حٌن كاف ظل كل شيء مثليو، ٍب صلى اٞنغرب لوقتو األكؿ، ٍب صلى العشاء 
اآلخرة حٌن ذىب ثلث الليل، ٍب صلى الصبح حٌن أسفرت األرض، ٍب التفت إرل 

 «.ج يل، فقاؿ: اي دمحم، ىذا كقت األنبياء من قبلك، كالوقت فيما بٌن ىذين الوقتٌن
، ابب ما جاء ُب مواقيت الصبلة(، ُْٗ، رقم: ُِٕ/ُأخرجو الرتمذم ُب سننو: ) 

، كتاب الصبلة، ابب ُب اٞنواقيت(، كالبيهقي ّّٗ، رقم: َُٕ/ُكأبو داكد ُب سننو: )
ٗناع أبواب اٞنواقيت(، كابن خز٬نة ُب  كتاب،  َُِٕ، رقم: ّٓٓ/ُُب السنن الك ل: )

الصبلة، ابب ذكر الدليل على أف فرض ، كتاب ِّٓ، رقم: ُٖٔ/ُصحيحو: )
كانت ٙنس صلوات(، كابن حباف ُب صحيحو:   -ملسو هيلع هللا ىلص-الصبلة كاف على األنبياء قبل دمحم

، ُب مشكاة اٞنصابيح: -ر٘نو هللا–(، كصححو األلباشل َُٗٔ، رقم: ُُِ/ُْ)
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كأراد اٛنمػػع فػػػاألكذل  اسػػائرن  امػػا إذا كػػاف مسػػػافرن  اسػػػتثىن أيضنػػكيي  .(ُ)قػػاؿ كلػػيس بشػػيء
 أتخًنىا إذل كقت الثانية.
اشتبو عليو كقت الصػبلة لغػيم أك حػبس ُب موضػع مظلػم، إذا القاعدة الثالثة: 

كاألعمػػػػاؿ  (ّ)، كيسػػػػتدؿ علػػػػى الوقػػػػت ابلػػػػدرس كاألكراد(ِ)أك غًن٨نػػػػا لزمػػػػو االجتهػػػػاد
ػػر ًب ًصػػيىاحيو ُب الوقػػت، ككػػذا أذاف اٞنػػؤذنٌن  (ْ)كغًنىػػا، كمػػن ذلػػك صػػياح الػػديك يجى

اٞن
ثػيريكا، كغلب على الظن ُب يـو الغىٍيًم إذا كى
 ٫نطئوف.أهنم ال  (ٓ)

                                                                            
(، كصحيح ّّٗ، رقم: ِ/ُ، كصحيح كضعيف أيب داكد: )ّٖٓ، رقم ُٖٓ/ُ

 .(ُْٗ، رقم: ُْٗ/ُيف الرتمذم: )كصع
 .ِّ/ِ( انظر: البياف: ُ)
-لغة: بذؿ الويٍسع ُب طلب األىمر، أصلو من اٛنهد: كىو اٞنشقة، كاٛنىٍهدي  ( االجتهادي ِ)

 : الط اقىةي كالويٍسع، كيضم، كاٛنىٍهد، ابلفتح فقط: اٞنشقة.-ابلفتح
 .مادة: جهد.ّْٓ/ٕالعركس: ، اتج ْٖٔ/ُانظر: مقاييس اللغة: 

كاٞنقصود ىنا ٩نتهد أبف يستفرغ جهده ابلنظر ُب الدالئل كاألمارات كالزكاؿ ، كالشفق، 
 كظل الشمس ك٥نوه، ليرتٌجح عنده دخوؿ الوقت.  

، كىو اٛنزء، يقاؿ: قرأتي ًكردم. قاؿ أبو عبيد: "أتكيل -ابلكسر-ًكردو  :ٗنع ،األكراد( ّ)
األكراد: أهنم كانوا أحدثوا أف جعلوا القرآف أجزاء، كل جزء منها فيو سور ٢نتلفة من 
القرآف على غًن التأليف، جعلوا السورة الطويلة مع أخرل دكهنا ُب الطوؿ ٍب يزيدكف  

تموا اٛنزء، كال يكوف فيو سورة منقطعة كلكن تكوف  كذلك، ح، يعدلوا بٌن األجزاء كي
كيقاؿ: لفبلف كل ليلة ًكٍرده من القرآف يقرؤه:  اتمةن، ككانوا يسموهنا األكراد". اكلها سورن 

.  .ٓٓٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ْٕٓ/ّانظر: لساف العرب:  أم مقدار معلـو
كىو داجن يرىب ُب البيوت، أعظم ما فيو من ذكر الدجاج،  ىو: ٗنعو ًديىكىة، ك ( الديكْ)

العجائب معرفة األكقات الليلية، فيػيقىٌسط أصواتو عليها تقسيطنا ال يكاد يغادر منو شيئا، 
 .ّٕٕ/ِ، اٜنيواف: ْٖٕ/ُانظر: حياة اٜنيواف:  كيوارل صياحو قبل الفجر كبعده.

بْرو، فهو:  ى: أصل يدؿ عل( الظ نْ ٓ) ، إ٧نا ىو يقٌن تىدى يقٌن كشك، إال أنو ليس بيقٌن ًعيافو
ىناكم: ىو االٍعًتقادي الراًجحي احتماؿ 

، كقاؿ اٞن التػ رىْددي الراجح بٌن طىرىُبى االٍعًتقاًد الغًًن اٛنازًـً
عىن ، كّنعىن الش ك، كّناليقٌنعلى أربعة أكجو: ّنعىن  ٠نيٍمبلن كرد ُب القرآف النقيض، كقد 

كأىظاًنٌني، كالظ ْن من مراتب كصوؿ العلم إذل  ،الٌتهمة، كّنعىن اٜنيٍسباف، كٗنعو: ظينوفه 
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كال فػػرؽ بػػػٌن البصػػًن كاألعمػػػى، كإ٧نػػا ٩نتهػػػداف إذا دل ٫ن ٨نػػا عػػػدؿ عػػن دخػػػوؿ 
أك الشػػفق  االوقػػت، فػػإف أخ ٨نػػا بػػو عػػن مشػػاىدة كمػػا لػػو قػػاؿ: رأيػػت الفجػػر طالعنػػ

، كدل ٩نز االجتهػاد. ككػذا اأك عبدن  اأك أنثى حرن  اكجب قبولو سواء كاف ذكرن  (ُ)ي غارابن 
 لو أخ ٨نا عدؿ عنو.

أخ ٨نػػػػا عػػػػن اجتهػػػػاد دل ٩نػػػػز للبصػػػػًن القػػػػادر علػػػػى االجتهػػػػاد تقليػػػػده. كُب كإف 
 جوازه للبصًن العاجز عنو كاألعمى كجهاف:

كحيػػػػػث أكجبنػػػػػا  ا.فيجػػػػػوز لػػػػػو التقليػػػػػد كاالجتهػػػػػاد ٗنيعنػػػػػ ،(ِ): ٩نػػػػػوزأصـــــحهما
االجتهاد فظن دخوؿ الوقت كصلى بغًن اجتهاد لزمػو اإلعػادة كإف كقعػت صػبلتو ُب 

لػػو عبلمػػة أك كانػػت كدل يغلػػب علػػى ظنػػو شػػيء لزمػػو الصػػ  حػػ،  الوقػػت، كلػػو دل تكػػن
ػػػؤخ  . فاالحتيػػػاط أف ال ييػػػ(ّ)يتػػػيقن الػػػدخوؿ أك يغلبػػػو ر خػػػرج ر حيػػػث يظػػػن أنػػػو لػػػو أخ 

 الوقت.
كإذا صػػلى ابالجتهػػاد فػػإف دل يتبػػٌن اٜنػػاؿ، أك ابفى كقػػوع الصػػبلة ُب الوقػػت أك  

، حػػ، لػػو  (ٓ)ضػػاء علػػى الصػػحيحبعػػده ق (ْ)بعػػده أجزأتػػو الواقعػػة فيػػو،  لكػػن الواقعػػةي

                                                                            
، لساف العرب: ّٖٔ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ّْٔ/ّانظر: مقاييس اللغة:  النفس.

 . مادة: ظنن.ّٓٔ/ّٓ، اتج العركس: ٕٔ/ُ، اٜندكد األنيقة:ِْٕ/ُّ
لراجح من اعتقادىم الطرفىٌن، ككذا رجحاف االعتقاد، كعر فو أىل األصوؿ أبنو: االعتقاد ا

 ال اعتقاد الراجح أك الرجحاف، كقالوا: ىو طريق للحكم إذا كاف عن أىمارة صحيحة.
 .ّٖٔ/ُ، قواعد الفقو: ٖٓ/ُانظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: 

 .ِٕٗ/ُ، كالركضة: ِّٖ/ُ( ُب األصل: )غاربو(. كاٞنثبت من: فتح العزيز: ُ)
 .َُِ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّْٕ/ُ، ٓنفة احملتاج: ْٕ/ّانظر: اجملموع:  ( كىو اٞنذىب.ِ)
 ( أم: أك ح، يغلب على ظنو دخوؿ الوقت.ّ)
، كفتح العزيز: ِٕٗ/ُ( ُب األصل: )إذ أك( ىكذا، غًن كاضح. كاٞنثبت من: الركضة: ْ)

ُ/ّّٖ. 
، اجملموع: ّّٖ/ُفتح العزيز:  ،َُٔ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)

 .ُْٕ/ُ، مغين احملتاج: َُِ/ُ، أسىن اٞنطالب: َْ/ُ، السراج الوىاج: ّٕ/ّ
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ٍقًضػػي ةي ال تقصػػر. كإف  (ُ)فقصػػرىا  كجبػػتي اكػػاف مسػػافرن 
ى
إعادهتػػا اتمػػة علػػى قولنػػا: اٞن

 ، كإف كاف بعده فقوالف:افإف كاف البياف قبلو أعاد فيو قطعن  ؛ابفى كقوعها قبل الوقت
  ، ك٨نا مبنياف علػى القػولٌن إف الواقعػة بعػد الوقػت قضػاء(ِ)أنو يعيد أصحهما:

فعلػػى األكؿ  ،؟ كمػػا ُب عػػدـ االشػػتباه، أك أداء قػػائم مقػػاـ الواقعػػة ُب الوقػػت للعػػذر
 . (ّ)عيديعيد، كعلى الثاشل ال يي 

يتجػػو ُب حػػق مػػن ال يػىػػتىمىك ني مػػن درؾ اليقػػٌن، أمػػا  (ْ) /قػػاؿ اإلمػػاـ: كاٝنػػبلؼ
قػػػاؿ: اجتهػػػاد بشػػػرط يي  مػػػن اجتهػػػد أكؿ الوقػػػت كىػػػو مػػػتمكن مػػػن الصػػػ  فالوجػػػو أفٍ 

٩نػػػػرم فيمػػػا إذا اشػػػػتبو شػػػػهر  اكخبلفنػػػ ا. ككػػػػل ذلػػػك كفاقنػػػػ(ٓ)ة كسػػػػبلمة العاقبػػػةاإلصػػػاب
 .(ٔ)رمضاف على األسًن فاجتهد كأخطأ

 (ٕ) أخ ه عن علػم كشػهادة صبلتو كقعت قبل الوقت؛ فإفٍ  كإف أخ ه عدؿ أف  
 أخػػ ه عػػن اجتهػاد فػػبل. كحيػػث لزمتػػو اإلعػادة فهػػل ينعقػػد نفػػبلن  كجبػت اإلعػػادة، كإفٍ 

                              
 ( ُب األصل: )كجب(. كاٞنثبت ىو الصحيح لغة.ُ)
، الغرر البهية: ِٕٗ/ُ، الركضة: ِٔ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ِ)

 .ْٕ/ُالقوصل: ، اٞننهاج ّٕ/ُ، فتح الوىاب: ِِٓ/ُ
 .ّْٔ/ِ، كفاية النبيو: ّْٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 /ب(.ُْٗ( هناية ؿ: )ْ)
: "كالذم أراه ُب ذلك أف االجتهاد ُب الوقت إف  ٖٗ/ُِب هناية اٞنطلب  قاؿ إماـ اٜنرمٌن (ٓ)

كاف ٣نن يتأتى منو الوصوؿ إذل اليقٌن، أبف يػىٍلبىث كيص  ساعةن، فإذا فرض اٝنطأ ُب 
التأخًن، دل يضر ذلك، كإف فرض من ىذا الشخص اٝنطأ ُب التقدصل، فالوجو القطع 

٣نكننا، فإف سوغنا االجتهاد، فيظهر فيو أف  بوجوب القضاء، فإف دىرىؾ اليقٌن إذا كاف
 االجتهاد يسوغ بشرط اإلصابة". 

ابالجتهاد  ا: "لو اشتبو رمضاف على ١نبوس صاـ شهرن  ٖٔ/ُِب حاشييت قليويب كعمًنة (ٔ)
كال يكفيو صـو شهر ببل اجتهاد كإف كافق رمضاف. فإف كافق صومو ابالجتهاد ما بعد 

على األصح؛ ألنو بعد الوقت. كالثاشل: أداء للعذر، فإنو رمضاف أجزأه قطعنا، كىو قضاء 
 ".كما ُب اٛنمع بٌن الصبلتٌن  ا٩نعل غًن الوقت كقتن 

 . ِٖٗ/ُ( لعل األصح ىنا لغة أف يقاؿ: )عن علم كمشاىدة(، كما ُب الركضة: ٕ)
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 فيو كجهاف: ،أك يبطل؟
  ،(ُ): أكٟنماأصحهما

ن
ابٜناؿ، فإف  اِنبلؼ ما إذا أىٍحرىـى ابلصبلة قبل كقتها عاٞن

مي (ِ)األصح البطبلف ينىجًٌ
: اٞنذىب الوقت ابٜنساب قاؿ صاحب البياف (ّ). كلو علم اٞن

بو كال يعمل بو غًنيه (ْ)أنو  يعملي
(ٓ). 

 فروع: 
 :إذا أمكنو أف يص  إذل درؾ اليقٌن ففي جواز االجتهاد ُب اٜنٌن كجهاف األول:

كىو كمػا  ،رىا ح، يتحقق الدخوؿؤخ  يي  ، لكن اٞنستحب أفٍ (ٔ): نعمأصحهما
كأجرا٨نػػا اٞنتػػورل فيمػػا إذا كػػاف ُب  ،(ٕ)إذا اشػػبتو عليػػو إنءاف كمعػػو اثلػػث طػػاىر بيقػػٌن
كمػػػػا أف للصػػػػحايب قبػػػػوؿ ركايػػػػة   ،(ٖ)بيػػػػت مظلػػػػم كقػػػػدر علػػػػى اٝنػػػػركج لرؤيػػػػة الشػػػػمس

 .(ٗ)-عليو السبلـ-صحايب كفتواه كإف قدر على ٚناعو منو 
 

                              
، ٖٗ/ُ، حاشية البجًنمي: ِْٓ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: النجم الوىاج: ُ)

 .ْٖٓ؛ َْٗ/ِ، هناية احملتاج: ِٔ/ُاٛنمل: حاشية 
 .ُٖ/ٕ، كفاية النبيو: ِّٗ/ّ، فتح العزيز: َِٖ/ّ( كىو اٞنذىب. انظر: اجملموع: ِ)
مي ( ّ) ينىجًٌ

 ، من التنجيم، كىو نوعاف:اٞن
 أحد٨نا: مباح، كىو ما يعرؼ بعلم اٜنساب، أك علم التسيًن.

، كىو االستدالؿ ابألحواؿ الفلكية على اٜنوادث األرضية.كالثاشل: علم التأثًن،   ١نـر
 .ُِّْ، التمهيد شرح كتاب التوحيد: ُّٖ/ُاٞنفيد ُب مهمات التوحيد انظر: 

 .ّٔ/ِ( ُب األصل: زايدة)ال(، كاٞنثبت من البياف: ْ)
 .ّٕ/ّ، اجملموع: ّٔ/ِ( البياف: ٓ)
، أسىن اٞنطالب: ّّٖ/ُ، فتح العزيز: ِٔ/ِانظر: الوسيط:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ٔ)

 .  َِٓ/ُ، الغرر البهية: َُِ/ُ
ٌرًم فيهما.ٕ) ، اٜنلية: ُِٗٔ/ُانظر: ُنر اٞنذىب:  ( فيو كجهاف، أظهر٨نا: ال ٩نوز لو الت حى

 .َِٓ/ُ، النجم الوىاج: ِِٓ/ُ، كفاية النبيو: ٖٖ/ُ
، ِٔ/ِهناية اٞنطب: ، ِٔ/ُ، اٞنهذب: ُّْ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٖ)

 .ِِٓ/ُ، كفاية النبيو:ٖٗ/ُ، هناية احملتاج: ّٕ/ّاجملموع: 
 .ّٕ/ّ، اجملموع: َِِ/ٔ( انظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ٗ)
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 :قة العارؼ أكجوُب جواز االعتماد على أذاف اٞنؤذف الثًٌ  :(ُ)الثاين
كصػححو ٗناعػة مػنهم البغػوم  ،(ِ)كقطػع بػو بعضػهم ا،: أنو ٩نػوز مطلقنػأحدىا

 .(ّ)كركاه بعضهم عن النص ،كالنوكم
كجـز بػو اٞنػاكردم كقػاؿ: ىػو مػذىب الشػافعي، قػاؿ:  ،ا٩نوز مطلقن  : الواثنيها

، (ْ)ُب جهػات شػ، ال ٩نػوز علػى مػثلهم الغلػط كالتواطػؤ اإال أف يكوف اٞنؤذنػوف عػددن 
 .(ٓ)قاؿ: كلو أخ ه ثقة عن دخوؿ الوقت عن علم دل يرجع إليو

كصػػػػػػححو ٗناعػػػػػػة مػػػػػػنهم  ،أنػػػػػػو ٩نػػػػػػوز لؤلعمػػػػػػى ُب الصػػػػػػحو كالغػػػػػػيم واثلثهــــــا:
 . (ٔ)عيالراف

 

 :الفصل الثاين: يف أوقات أرابب األعذار والضرورة
كاٞنػػراد بػػو الوقػػت الػػذم يصػػًن فيػػو اإلنسػػاف مػػن أىػػل لػػزـك الصػػبلة عليػػو بػػزكاؿ 

ػبا، كاٜنػيض، كالكفػر،  كاإلغمػاء ُب  ،األسباب اٞنانعة من لزكمها كىي: اٛننوف، كالصًٌ
 . (ٖ)، كالنفاس، كاٜنيض(ٕ)معىن اٛننوفي

                              
 ( الفرع الثاشل.ُ)
 .ّٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ّٕٕ/٣ُنن قطع بذلك ابن سريج. انظر: ُنر اٞنذىب:  (ِ)
 حامد اإلسفراييين، كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ( ٣نن ركاه عن النص الشيا أبوّ)

 .ّْٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ُِ/ِ، التهذيب: َُٕ/ُانظر: األـ: 
 تػىوىاطىأى القـو على األمر: توافقوا، كتىواطأى فبلفه فبلنن على األمر: كافقو. :( التػ وىاطؤْ)

 . مادة: كطأ.ِْٗٓ/ّ، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: َُُْ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 
 .ّٔ-ّٓ/ِ، البياف: ُٗ/ِ، اٜنلية: ُّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)
 .ّْٕ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِّٖ/ُ، فتح العزيز: ّٓ/ِ، البياف: َِ/ِ( انظر: اٜنلية: ٔ)
 كأتخًن. كاٞنثبت من: ( ُب األصل: )كاإلغماء كالنفاس ُب معىن اٛننوف كاٜنيض(، تقدصلٕ)

، ُُّ/ُ، كمغين احملتاج: ٓٔ/ّ، كاجملموع: ِّٗ/ُ، فتح العزيز: ُّ/ِالوسيط: 
 .َٓ/ُهناية الزين: 

: "كُب معىن اٛننوف اإلغماء، كُب معىن اٜنيض  ّْٖ/ُُب فتح العزيز ( عبارة الرافعيٖ)
 النفاس".
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ألهنا إما أف تستوعب الوقت أـ ال، فإف دل تستوعبو  ؛ثبلثة أحواؿكٟنذه اٞنوانع 
 فإما أف يوجد ُب أكلو دكف آخره، أك ابلعكس.

كمػػػػػا لػػػػػو طهػػػػػرت اٞنػػػػػرأة عػػػػػن   ،أف يوجػػػػػد ُب أكلػػػػػو دكف آخػػػػػرهاحلالـــــة األوىل: 
أك النفػػاس، أك أسػػلم الكػػافر، أك بلػػغ الصػػيب آخػػر الوقػػت، فػػإف بقػػي مػػن  (ُ)اٜنػػيض/

 .(ِ)الزمو فرض الوقت قطعن  افصاعدن الوقت ما يسع ركعة 
كاٞنعت  ُب الركعة أخف ما ٬نكن. كحكى اإلماـ عن كالده أنو قاؿ مػرة: يكفػي 

 . (ّ)ركعة مسبوؽ، كىي تكبًنة كركوع من غًن قياـ كقراءة، كاستبعده
كإ٧نا يلـز ذلك بشرط أف تستمر السبلمة عػن اٞنوانػع قػدر إمكػاف فعػل الطهػارة 

، كمػػا لػػو بلػػغ صػػيب آخػػر   (ْ)كقػػتي كتلػػك الصػػبلة، فػػإف طػػرأ مػػانع قبػػل ذلػػك دل يلػػـز
ػػػػػن ، أك أفػػػػػاؽ ٠ننػػػػػوف كعػػػػػاد جنونػػػػػو، أك طهػػػػػرت ٍب جين ػػػػػٍت، أك أفاقػػػػػت ٍب  العصػػػػػر فىجي

طهػػارة كأربػػع ركعػػات كجػػب حاضػػت، فػػإف مضػػى ُب حػػاؿ السػػبلمة قػػدر مػػا يسػػع ال
 العصر، كإال فبل.

كإف كاف الباقي مػن الوقػت دكف ركعػة قػدر تكبػًنة فمػا فوقهػا، ففػي لػزـك فػرض 
 الوقت بو قوالف:
كلػو أدرؾ نصػػف تكبػًنة إف تيصيػػٌوًرى ففػي اللػػزـك بػو تػػردد  .(ٓ): أنػػو يلػـزأصـحهما
 .(ٔ)للشيا أيب دمحم

                              
 /أ(.َُٓ( هناية ؿ: )ُ)
، الغرر البهية: ِٗٗ/ُ، الركضة: ّْٖ/ُز: ، فتح العزيِٕ/ِ( انظر: الوسيط: ِ)

ُ/ِِٓ. 
 .ِّ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 .ِٖٗ/ُ( ُب األصل: )قبل(. كاٞنثبت من الركضة: ْ)
، ُنر ْٖ/ِ، البياف: ِٓ/ّ، اٜنلية: َُٓ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٓ)

 .ٗٗ/َِاية: ، اٟندِِ/ُ، اٞننهاج: ِّٗ/ُ، فتح العزيز: ّّٗ/ُاٞنذىب: 
فقاؿ: "تردد الشيا أبو دمحم ُب اللزـك بو؛ ألنو إدراؾ  ٓٔ/ّعل لى ذلك النوكم ُب اجملموع ( ٔ)

 جزء من الوقت إال أنو ال يسع ركننا".
 . ِٖٗ/ُ، الركضة: ّٖٓ، فتح العزيز: ُِِ/ُانظر: هناية اٞنطلب: ك 
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مػػع بينهػػا إف كانػػت صػػبلة ال ٩ني  ٍب الصػػبلة الػػيت يتفػػق زكاؿ العػػذر آخػػر كقتهػػا،
كبػػػٌن مػػػا قبلهػػػا، كىػػػي الصػػػبح كالظهػػػر كاٞنغػػػرب، دل يلػػػـز بػػػزكاؿ العػػػذر ُب آخػػػر كقتهػػػا 

 غًنيىا.
مػػع بينهػػا كبػػٌن مػػا قبلهػػا، كىػػي العصػػر كالعشػػاء، كحسػػبت كإف كانػػت صػػبلة ٩ني 

العصري كالظهر، كندراؾ كقػت  ؛ُب اٛنملة، فيجب ندراؾ كقت العصر االصبلاتف معن 
 للصبلة األكذل قوالف: االعشاءي كاٞنغرب، كفيما يصًن بو مدركن  ؛العشاء

ركعػػة، أك تكبػػًنة، علػػى القػػولٌن، كىػػو  ؛: أنػػو يلػػـز ّنػػا يلػػـز بػػو العصػػرأصــحهما
 .(ُ)اٛنديد

: ال، بػػل البػػد مػػن زايدة أربػػع ركعػػات مػػع الركعػػة أك التكبػػًنة، ىػػذا ىػػو والقــدمي
. كقيػػػػل: تكفػػػػي ركعتػػػػاف. كقيػػػػل: تلزمػػػػو الصػػػػبلاتف ندراؾ قػػػػدر مػػػػا يسػػػػع (ِ)اٞنشػػػػهور

 .(ّ)إحدا٨نا، فيلزمو العشاء كاٞنغرب بقدر ما يسع ثبلث ركعات
كعلػػػى اٞنشػػػهور ٩نػػػب الظهػػػر ّنقػػػدار ٙنػػػس ركعػػػات علػػػى قػػػوؿ، كأربػػػع ركعػػػات 

و فيػػػػ ،؟ (ٓ)، فالركعػػػػات األربػػػػع تقػػػػع ُب مقابلػػػػة األكذل أك الثانيػػػػة(ْ)كتكبػػػػًنة علػػػػى قػػػػوؿ
 :ا عنهما ابلوجهٌن أيضن ع   قوالف ٢نرجاف، كيي 
. كتظهػػػػر فائػػػػدهتما ُب اٞنغػػػػرب (ٔ)كقيػػػػل إنػػػػو نػػػػص الشػػػػافعي ،: األكؿأصــــحهما

كالعشاء، فعلى األكؿ يلـز اٞنغرب ندراؾ ثبلث ركعػات زائػدة علػى مقػدار مػا يلػـز بػو 
                              

، ّٓٗ/ُُنر اٞنذىب: ، ّٔ/ِ، اٜناكم الكبًن: ٗٗ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ُ)
 .ِِ/ُ، اٞننهاج: ّٖٔ/ُ، فتح العزيز: ِْ/ِ، البياف: ِْ/ِالتهذيب: 

 .َُُ/َِ، اٟنداية: ْٔ/ِ، اجملموع: ّٓٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِْ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)
، اٟنداية: ّٕٔ/ِ، كفاية النبيو: ٔٔ/ّ، اجملموع: ّٕٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)

َِ/ََُ. 
 .ٔٔ/ّ، اجملموع: َُٓ/ُ، اٞنهذب: ّٔ/ِالكبًن:  ( انظر: اٜناكمْ)
 ( أم: ُب مقابلة الظهر أك العصر؟ٓ)
، ّٔ/ِ. كانظر: اٜناكم الكبًن: َُْ/ٖ( كىو اٞنذىب اٞنعتمد. نص عليو ُب اٞنختصر: ٔ)

: "تكوف األربع للظهر، كالركعة أك  ِٖٗ/ُُب الركضة  . قاؿ النوكمُّٖٔفتح العزيز: 
 لصحيح". التكبًنة للعصر على ا
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كتكبػًنة ُب العشاء. كعلى مقابلو ال يلـز إال ندراؾ قػدر أربػع ركعػات كركعػة ُب قػوؿ، 
 (ُ)شػػرتط ُب /قػػوؿ، قػػاؿ النػػوكم: كىػػو ١نمػػوؿ علػػى غػػًن اٞنسػػافر، أمػػا اٞنسػػافر فإ٧نػػا يي 

 .(ِ)حقو للظهر ركعتاف
عتػ  مػع القػدر اٞنػذكور ُب لػزـك الصػبلة الواحػدة أك صػبلٌب اٛنمػع إدراؾ كىػل يي 

 :-كقيل كجهاف-فيو قوالف  ،زمن إمكاف الطهارة ؟
مػػا تقػػدـ مػػن األقػػواؿ حصػػل فيمػػا يلػػـز بػػو  . كإذا ٗنعػػت بػػٌن (ّ): الأصــحهما 

 كل صبلة ُب آخر كقتها ٖنانية آراء، ما بٌن قوؿ ككجو:
: بعػػػػػػػض الثالـــــــث: تكبػػػػػػػًنة كطهػػػػػػػارة.  والثـــــــاين. (ْ): قػػػػػػػدر تكبػػػػػػػًنةأصـــــــحها

: الســادس: بركعػػة اٞنسػػبوؽ. اخلــامس: بعػػض تكبػػًنة كطهػػارة. (ٔ)يالربــع. (ٓ)تكبػػًنةي
 .(ٕ): هبا كبطهارةالثامن: بركعة تشتمل على أقل ما ٩نزئ. السابعهبا كطهارة. 

 :كفيما يلـز الظهر مع العصر عشركف رأاين 
ىػػذه الثمانيػػة. كبقػػدر ركعتػػٌن فقػػط. هبمػػا كبقػػدر طهػػارة. ندراؾ أربػػع ركعػػات. 
هبػػا كبطهػػارة. أبربػػع ركعػػات كبعػػض تكبػػًنة. بػػذلك كطهػػارة. أبربػػع ركعػػات كتكبػػًنة. 

ٝنمػس ركعػات إحػداىا ركعػة مسػبوؽ. بػذاؾ كطهػارة. ندراؾ بذلك كطهارة. ندراؾ ا

                              
 /ب(.َُٓ( هناية ؿ: )ُ)
 .ٔٔ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
، ٓنفة احملتاج: ُّٖ/ِ، كفاية النبيو: ِٗٗ/ُانظر: الركضة:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ّ)

: "ألف الطهارة ال  ّٕٖ/ُُب فتح العزيز  ، قاؿ الرافعيِّٓ/ُ، الغرر البهية: ْٖٓ/ُ
ٔنتص ابلوقت، كال تشرتط ُب اإللزاـ، كإ٧نا تشرتط ُب الصحة أال ترل أف الصبلة تلـز 

 على احملدث كيعاقب على تركها". 
  .ِِّ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِّٖ/ِ، كفاية النبيو: ُِٗٗاٞنذىب. انظر: الركضة:   كىو( ْ)
 .ٗٗ/َِ، كاٟنداية: ِّٖ/ِن: كفاية النبيو: ( ساقط من األصل، كاٞنثبت مٓ)
 ( ُب األصل: )الثالث(.ٔ)
، أسىن اٞنطالب: ِّٖ/ِ، كفاية النبيو: ٔٔ/ّ، اجملموع: ّٕٖ/ُانظر: فتح العزيز:  (ٕ)

ُ/ِِّ.  



 

 
262 

 اٝنمس ركعات أبقل ما ٩نزئ. بذلك كبطهارة.
 :كُب اٞنغرب كالعشاء ثبلثوف رأاين 

بػػػثبلث ركعػػػات  ،هبػػػا كقػػػدر طهػػػارة ،كعشػػػرة: بػػػثبلث ركعػػػات ،ىػػػذه العشػػػركف
أبربػػػػع  ،بػػػذلك كبطهػػػارة ،بػػػػثبلث ركعػػػات كتكبػػػًنة ،بػػػذلك كبطهػػػارة ،كبعػػػض تكبػػػًنة

بػػػػػذلك  ،أبربػػػػػع ركعػػػػػات كاملػػػػػة ،بػػػػػذلك كبطهػػػػػارة ،ركعػػػػػات إحػػػػػداىا ركعػػػػػة مسػػػػػبوؽ
 .(ُ)كبطهارة

عػدا  (ِ)كٗنيع ما تقدـ فيما إذا زاؿ العذر قبػل أداء الصػبلة. كىػذا حػاؿ  مػني
 الصيب من أصحاب األعذار، فإف عذرىم كما ٬ننع الوجوب ٬ننع األداء.

ػبا قػد يرتفػع ر تصو  كأما إذا زاؿ بعد أداء الصبلة، كيي  ُب الصيب خاصػة، فػإف الصًٌ
ُب الوقػػػػت بعػػػػد أداء صػػػػبلتو كُب أثنائهػػػػا؛ ألنػػػػو ال ٬ننػػػػع الصػػػػحة، فػػػػإذا صػػػػلى الصػػػػيب 

 الصبلة ٍب بلغ ابلسن أك ابالحتبلـ كقد بقي شيء من الوقت، فثبلثة أكجو:
 .(ّ)، أف إعادهتا ال ْنب، لكن تيٍستىحىبْ -كىو ظاىر النص-: أصحها
كبنا٨نػػػػا اٞنتػػػػورل علػػػػى اٝنػػػػبلؼ ُب اشػػػػرتاط نيػػػػة الفرضػػػػية، فػػػػإف : يلزمػػػػو، واثنيهــــا

 .(ْ)اشرتطناىا كجبت؛ ألف الصيب دل ينو الفريضة
، أنػػػػو إف بقػػػػي مػػػػن الوقػػػػت مػػػػا يسػػػػع تلػػػػك الصػػػػبلة -لئلصػػػػطخرم-: واثلثهــــا

 . ىذا ُب غًن اٛنمعة.(ٓ)كجبت، كإال فبل
أف فأمػػػػا لػػػػو صػػػػلى الظهػػػػر يػػػػـو اٛنمعػػػػة كبلػػػػغ قبػػػػل فػػػػوات اٛنمعػػػػة فهػػػػل يلزمػػػػو 

مػن أكجػب اإلعػػادة ُب غًنىػا، أكجػب اٛنمعػة ىنػػا. كمػن  نفػى اإلعػػادة ُب  ،يصػليها؟

                              
، ِّٖ/ِ، كفاية النبيو: ِٗٗ/ُ، الركضة: ّٕٖ/ُ، فتح العزيز: ْٖ/ِانظر: البياف: ( ُ)

 .ّٗ/ِالنجم الوىاج: 
 . كىو الصحيح لغةن.ِٗٗ/ُ األصل: )ما(. كاٞنثبت من الركضة: ( ُبِ)
 .َِٔ/ُ، اٞنهذب: َُٕ/ٖ، اٞنختصر: َُِ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ّ)
 .َّٔ/ِ،كفاية النبيو: ٖٖ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُٔ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ْ)
 .ُِ/ّ، اجملموع: ّٖٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
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 ، ٍب اختلفوا ىنا:(ُ)غًنىا من الصلوات، نفاىا ىاىناي
 .(ْ): يلزمو(ّ)، كتبعو القفاؿ/(ِ)فقاؿ ابن اٜنداد

يتػىعىػدًٌم (ٔ)كبناه الشيا أبو زيد ،(ٓ)كقاؿ األكثركف: ال
 (ٕ)علػى اٝنػبلؼ ُب أف اٞن

 ؟.(ٖ)بظهره قبل فواهتا عتدْ برتؾ اٛنمعة، ىل يي 

                              
( ُب األصل: )كمن ىاىنا(، ىكذا فقط، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من: فتح العزيز: ُ)

 . ِٗٗ/ُ، كالركضة: ّٖٗ/ُ
ابن اٜنداد: ىو اإلماـ العبلمة الثبت, شيا اإلسبلـ, عادل العصر، أبو بكر دمحم بن أ٘ند  (ِ)

صاحب كتاب )اٞنسائل الكناشل اٞنصرم الشافعي, ، بن دمحم بن جعفر ابن اٜنداد
أخذ الفقو عن أىب سعيد دمحم بن عقيل الفرايىب، كبشر بن  الفركع( ُب اٞنذىب، -اٞنولدات

نصر، كمنصور بن إٚناعيل الضرير، كجالس أاب إسحاؽ اٞنركزل ٞنا كرد مصر. كلد سنة 
 ىػ.  ّْْىػ كقيل: سنة  ّْٓمن احملـر سنة ىػ. كتوُب يـو الثبلاثء ألربع بقٌن  ِْٔ

 .َٓ/ُِ، سًن أعبلـ النببلء: ٕٗ/ّانظر: طبقات الشافعية الك : 
 /أ(.ُُٓ( هناية ؿ: )ّ)
، َِٔ/ُ، اٞنهذب: َُْ، اٞنسائل اٞنول دات، ابب الصبلة: ص/ِٗ/ِ( انظر: الوسيط: ْ)

 .ْٓٓ/ُ، الركضة: َّٔ/ِ، فتح العزيز: ِِٔ/ِاٜنلية: 
. ٕٕٓ، التعليقة: ص/ّٖٗ/ُ،  فتح العزيز: َُُ/ِكىو األصح. انظر: هناية اٞنطلب:  (ٓ)

: "كاٞنسافر كالعبد إذا صليا الظهر ٍب زاؿ عذر٨نا كأمكنهما ال  ُِ/ُكُب اجملموع
 يلزمهما ببل خبلؼ". 

 .َُٗىو العبلمة، دمحم بن أ٘ند الفاشاشل، اٞنعركؼ ابٞنركزم، تقدمت ترٗنتو ُب صػ (ٔ)
يتػىعىدًٌم( ٕ)

اهي كْناكيًز اٜند ُب الشيء، : من التػ عىدًٌم، كىو: ٠ناكزة الشيء إذل غًنه، اٞن يقاؿ: عىد 
، ٔٔٔ/ِ، ٗنهر اللغة: ٖٗٓ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط:  تػىٍعًديىةن فػىتػىعىد ل، أم: ْنىىاكىز.

 . مادة: عدا.َِّ/٢ُنتار الصحاح: 
، ُِٓ/ِتد بظهره قبل فوات اٛنمعة. انظر اٞنسألة ُب: هناية اٞنطلب: ( الصحيح أنو ال يعٖ)

، ّٖٗ/ُ، فتح العزيز: ِّْ/ِ، اٜناكم الكبًن: َِٕ/ُ، اٞنهذب: ِٖٔ/ِالوسيط: 
: "ال يصح ظهره قبل سبلـ  ِْٔ/ُ. كُب أسىن اٞنطالب ْٓٓ/ُ، الركضة: َّٕ/ِ

ا الفرض األصلي، كإال ٛناز ترؾ اإلماـ من اٛنمعة لتوجو فرضها عليو بناءن على األصح أهن
 البدؿ إذل األصل".
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عيػػػد، كال تمم كيي ييػػ كلػػو بلػػغ ابلسػػن ُب حػػػاؿ الصػػبلة، قػػاؿ الشػػػافعي: أحػػب أفٍ 
 كاختلفوا فيو:  ،(ُ)يتبٌن رل أف عليو اإلعادة

، -كادعى القاضي الط م أنو ال خبلؼ فيػو- ،(ِ)فقاؿ اٛنمهور: ٩نب اإلٕناـ
 . (ّ)ستحب اإلعادةكتي 

كقيل إنو  .ن سريج: ْنب اإلعادة ُب الوقت أك بعده، كيستحب اإلٕناـكقاؿ اب
 . (ْ)اقاؿ ابألكؿ أيضن 

كقػػاؿ اإلصػػطخرم: إف بقػػي مػػن الوقػػت مػػا يسػػع الصػػبلة كجبػػت اإلعػػادة كإال 
 .(ٔ)، كما مر  (ٓ)فبل

كعللػػو بعضػػهم أبف  ؛دل يلزمػػو القضػػاء اكلػػو بلػػغ ُب أثنػػاء يػػـو مػػن رمضػػاف صػػائمن 
كعللػػػو آخػػػركف أبف بقيػػػة اليػػػـو ال يسػػػع  ،الصػػػـو اٞنػػػأٌب بػػػو صػػػحيح كاقػػػع عػػػن الفػػػرض

فعلػػى  ؛كانبػػىن عليهمػػا مػػا لػػو بلػػغ كىػػو مفطػػر .(ٕ)الصػػـو كال ٬نكػػن إيقػػاع بعضػػو لػػيبلن 
كقػػػػػاؿ ابػػػػػن سػػػػػريج: عليػػػػػو قضػػػػػاء الصػػػػػـو   ،(ٖ)األكؿ ٩نػػػػػب القضػػػػػاء، كعلػػػػػى الثػػػػػاشل ال

                              
، َُُ/ِ، هناية اٞنطلب: ٖٗٔ/ِ، التعليقة: َُٕ/ٖ، اٞنختصر: َُِ/ُ( انظر: األـ: ُ)

 .ٗ/ِ، اٜنلية: ََُ/ُاٞنهذب: 
، اٜنلية: ََُ/ُ، اٞنهذب: َُُ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ِ)

فتح العزيز: ُْ/ِلبياف: ، إُْ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٗ/ِ ،  ُِ/ّ، اجملموع: ّٖٖ/ُ، و
 .َّْ/ِكفاية النبيو: 

 .ُٕٕ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ّ)
 .ُِ/ّ، اجملموع: ُٓ/ِ( انظر: البياف: ْ)
 .ُِ/ّ، اجملموع: ّٖٖ/ُ، فتح العزيز: ُٓ/ِ( انظر: البياف: ٓ)
 فما بعدىا. ِِٔ( راجع النص احملقق صػٔ)
 .ِْْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٖ/ِ، حاشية البجًنمي: ِٓٓ/ٔانظر: اجملموع: ( ٕ)
، ُنر اٞنذىب: ِّٔ/ُ، اٞنهذب: َُٗ/ِ، هناية اٞنطلب: َٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٖ)

، أسىن ُُْ/ُ، عمدة السالك: ّٔ/ُ، اٞننهاج: ُٕٔ/ّ، التهذيب: ِّٗ/ّ
: "كينبين على ىاتٌن العلتٌن ما  ّٖٗ/ُُب فتح العزيز . عبارة الرافعيِْْ/ُاٞنطالب: 

 إذا بلغ كىو مفطر، فعلى التعليل األكؿ: ال قضاء عليو، كعلى التعليل الثاشل : ٩نب".
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 .(ُ)اأك صائمن  اكالصبلة، سواء بلغ مفطرن 
 

أف ٫نلػػػو أكؿ الوقػػػت عػػػن األعػػػذار اٞنػػػذكورة، كيطػػػرأ منهػػػا آخػػػر  احلالـــة الثانيـــة:
ػػبا الوقػػت ، (ِ)مػػا ٬نكػػن أف يطػػرأ، كىػػو اٜنػػيض، كالنفػػاس، كاٛننػػوف، كاإلغمػػاء، ال الصًٌ

نيو كالكفر إف أمكن طىرىايى
 ، كىذه عكس األكذل.(ْ)فردة ال تسقط الصبلة (ّ)

فػػإف مضػػى مػػن الوقػػت مػػا يسػػع تلػػك  ؛ُب أثنػػاء الوقػػت -مػػثبلن –فػػإذا حاضػػت 
 .(ٔ)ج البن سريجكفيو قوؿ ٢نر   ،(ٓ)الصبلة لزمها كعليها القضاء إذا طهرت

كعلى اٞنذىب يعت  أخف ما ٬نكػن مػن الصػبلة، حػ، لػو دخػل ُب الصػبلة ُب 
أكؿ الوقت فطوٟنا فطرأ العذر فيهػا كقػد مضػى مػن الوقػت مػا يسػعها لػو خففهػا لزمػو 

 ضاء.الق
فطػػرأ جنػػوف أك إغمػػاء، أك كانػػت مسػػافرة فطػػرأ اٜنػػيض بعػػدما  اكلػػو كػػاف مسػػافرن 

مضػػػى مػػػن كقػػػت الصػػػبلة اٞنقصػػػورة مػػػا يسػػػع ركعتػػػٌن، كجػػػب قضػػػاؤىا. كُب اشػػػرتاط 
 إمكاف الطهارة مع إمكاف الفعل فيو طريقاف:

شػرتط؛ إلمكػاف تقػد٬نها، إال إذا دل ٩نػز ، أنػو ال يي -كجػـز بػو الرافعػي-: أحدمها

                              
، َٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ِٗ/ِ( كاٞنذىب األكؿ، أنو ال قضاء عليو. انظر: الوسيط: ُ)

ر ، الغر َّْ/ٔ، كفاية النبيو: ِٔٓ/ٔ، اجملموع: ِّٗ/ّ، ُنر اٞنذىب: ّْٔ/ّ
 .ِِٔ/ِالبهية: 

با ال يتصور عركضو.ِ)  ( أم: الصًٌ
في  (ّ)  ميفاجىأىةن. إذا جاءمن طرأى يىٍطرىأي طىٍرءنا كطيريكءنا:  :الط رىايى

 مادة: طرأ. .ِّْ/ُ، اتج العركس: ُُْ/ُانظر: لساف العرب: 
 .ِٗٗ/ُ، الركضة: َّٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .ََّ/ُ، الركضة: َّ/ِاٞنذىب. انظر: الوسيط: ( ىو ٓ)
 نو ال ٩نب القضاء إال إذا أدرؾ ٗنيع الوقت.إالذم خرجو ابن سريج: ( القوؿ ٔ)

:  ٕٔ/ُّب اجملموع  . قاؿ اإلماـ النوكمََّ/ُ، الركضة: َّٗ/ُانظر: فتح العزيز: 
و كانت ْنب "خرجو من اٞنسافر إذا سافر ُب أثناء الوقت، نص على أف لو القصر، كل

 أبكؿ الوقت دل يقصر، كاٞنذىب الوجوب".
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 .(ُ)كاٞنتيمم، كاٞنستحاضة  ؛ طهارة صاحب الواقعةتقدصل
اٝنػػبلؼ اٞنتقػػدـ ُب آخػػر  ،: أف ُب اشػػرتاطها ُب حػػق مػػن ٬نكنػػو تقػػد٬نهاوالثــاين

 . كإف كاف اٞناضي ال يسعها فطريقاف:(ِ)الوقت
 .(ّ)، أنو ال يلـز كال ٩نب القضاء-كقطع بو اٛنمهور-: أصحهما

حكػػم أكؿ الوقػػػت حكػػم آخػػػره فيلػػػـز  (ٓ)كآخػػػركف:/ (ْ)أبػػػو ٪نػػي البلخػػػي وقــال
 . (ٔ)الصبلة ندراؾ ركعةو ُب قوؿ، كتكبًنة ُب قوؿ آخر، ك٩نب القضاء. كخيطًٌئى كأيٍبًٌى 

ٍب إف كانت الصبلة ْنمع ّنا بعدىا كىو الظهػر كالعصػر، دل تىلػـز الثانيػة ندراؾ 
 أكؿ كقت األكذل.

مػػن أكؿ كقػػت الظهػػر قػػدر ٖنػػاف ركعػػات،  كقػػاؿ البلخػػي: ٩نػػب العصػػر إذا أدرؾى 
   كالعشػػػػػػاء أذا أدرؾ مػػػػػػن أكؿ كقػػػػػػت اٞنغػػػػػػرب قػػػػػػدر سػػػػػػبع ركعػػػػػػات كمػػػػػػا ُب عكسػػػػػػو. 

                              
 .ٕٔ/ّ، اجملموع: َّٗ/ُ، فتح العزيز: ِٓ/ِ( انظر: التهذيب: ُ)
 .ٖٔ/ّ، اجملموع: َّٗ/ُ. كانظر: فتح العزيز: َِٔ( راجع النص احملقق صػِ)
، ٓنفة ّٕٔ/ِ، كفاية النبيو: ََّ/ُ، الركضة: ِٓ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: التهذيب: ّ)

 .ْْٓ/ُاحملتاج: 
، ككاف عاٞنا كبًننا، من بيت ( أبو ٪نٍن البلخي: زكراي بن أ٘ند بن ٪نٍن بن موسى البػىٍلًخيٌ ْ)

علم، من أصحاب الوجوه ُب مذىب الشافعية، كىو من أصحاب ابن سيريج، كاف قاضي 
–توُب قتدر ابهلل، كبلخي نسبة إذل )بػىٍلا(، بلدة من ببلد خرساف. دمشق ُب خبلفة اٞن

، هتذيب األٚناء ِِٓ/ُىػ. انظر: طبقات الشافعيٌن:  َّّبدمشق سنة  -ر٘نو هللا
 .ِّٔ/ ِ، شذرات الذىب: ِِٕ/ِكاللغات: 

 /ب(.ُُٓ( هناية ؿ: )ٓ)
: )ال كجو لو(، ( ذىب أكثر فقهاء الشافعية إذل تضعيف قوؿ البلخي، فمنهم من قاؿٔ)

: "اتفق األصحاب على  ٕٔ/ّكمنهم من قاؿ: )ىذا خطأ(، كقاؿ النوكم ُب اجملموع 
، َّٔ/ِ، التعليقة: ّٗ/ِكانظر: اٜناكم الكبًن:  تغليط أيب ٪نٍن البلخي ُب ىذا".

، فتح العزيز: َٓ/ِ، البياف: َّ/ِ، اٜنلية: َّ/ِ، الوسيط: َُٔ/ُاٞنهذب: 
ُ/ُّٗ-َّٗ. 
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 .(ُ)كغىل طيوه
كاعلػػم أف اٜنكػػم بوجػػوب الصػػبلة إذا أدرؾ مػػن أكؿ كقتهػػا مػػا يسػػعها الخػػتص 
أبكؿ كقتها، بل لو أدرؾ ذلك من كسطو كجبت عليو. كمػا لػو أفػاؽ اجملنػوف ُب أثنػاء 

وقػت كعػاده جنونػو ُب الوقػت، أك بلػػغ صػيب ٍب جػٌن، أك أفاقػت ٠ننونػة ٍب حاضػػت، ال
 أك طهرت ٍب جٌنت ُب الوقت.

كأف األخًنة من صبلٌب اٛنمػع كإف دل تلػـز ندراؾ كقػت األكذل، فقػد قيػل: تلػـز 
. كما إذا أفاؽ ٠ننوف (ِ)األكذل منهما أبدراؾ أكؿ كقت األخًنة، كما تلـز آبخر كقتها

 فإهنما تلزماف. اعليو ُب أكؿ كقت العصر قدر ما يسع الظهر كالعصر ٗنيعن أك مغمى 
دري قػ كىفىػى ري ييقًصػ افاٞنعت  قدر ٖناف ركعات، كإف كػاف مسػافرن  اٍب إف كاف مقيمن 

 ـ ابلظهر كالعصر.كيقاس اٞنغرب كالعشاء ُب ٗنيع ما تقد   ،رىكىعىاتو أربع 
 

كاٞنػػراد ابلوقػػت كقػػت  ،اٞنػػذكورة ٗنيػػع الوقػػتأف تعػػم األعػػذار : (ّ)احلالــة الثالثــة
 لة:. كنذكر األعذار مفص  (ْ)يا، ال كقت الرفاىية  ٢نصوصن االرفاىية كالضركرة معن 

 ،اٜنػػػػيض كالنفػػػػاس، ك٨نػػػػا ٬ننعػػػػاف كجػػػػوب الصػػػػبلة بػػػػل جوازىػػػػا األول والثــــاين:

                              
  .ّٔٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٗ/ِ، اٜناكم: ُّٔ/ِ، التعليقة: َّ/ِالوسيط: ( انظر: ُ)

: "كالفرؽ على ظاىر اٞنذىب أف اٜنكم بلزـك  ُّٗ/ُُب فتح العزيز  قاؿ الرافعي
الصبلتٌن إذا أدرؾ كقت العصر مأخوذ من اٛنمع بينهما عند قياـ سببو، كألف كل كاحدة 

للعصر على سبيل  اكقت الظهر إ٧نا يكوف كقتن منهما مؤداة ُب كقت األخرل، كمعلـو أف 
تبعية العصر للظهر، أال ترل أنو إذا ٗنع ابلتقدصل دل ٩نز لو تقدصل العصر على الظهر فإذا 

للظهر علي سبيل  ادل يفعل الظهر فليس كقتها بوقت العصر، كأما كقت العصر فليس كقتن 
لو تقدصل الظهر على العصر بل ىو تبعية الظهر للعصر، أال ترل أنو إذا ٗنع ابلتأخًن جاز 

أكذل على كجو كمتعٌن على كجو، ككاف كقت العصر كقتنا للظهر من غًن التوقف على 
  فعل العصر فلهذا اٞنعىن افرتؽ الطرفاف".

 .ٖٔ/ّ، اجملموع: ِٓ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)
 من النص احملقق.  ِٓٔ( تقدمت اٜنالة الثانية صػّ)
 كاألصح لغة كإعراابن اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن. ( ُب األصل: )٢نصوصة(.ْ)
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 .(ُ)ككجوب القضاء، كما سبق ُب اببو
اٛننوف، كىو ٬ننع كجوب الصبلة ككجػوب قضػائها، سػواء كثػر اٛننػوف  الثالث:

كلو ٜنظة، كييتصػور إسػقاط الصػبلة َننػوف ٜنظػة فيمػا إذا  بػىلىػغىي أك قل  
كقػد  ٠ننػونن  (ِ)

 بقي من الوقت ٜنظةه فزاؿ اٛننوف عىًقبى خركج الوقت.
ات الكفػػر األصػػلي، كىػػو مػػانع مػػن كجػػوب الصػػبلة، ككػػذا سػػائر العبػػاد الرابــع:

، كاختلفوا (ّ)كالصـو كالزكاة كاٜنج، كذا قالو األصحاب ُب الفركع  ؛احملتاجة إذل النية
 على ثبلثة أقواؿ: (ْ)فيو ُب األصوؿ
ـ اإلسػػػبلـ عليػػػو، كىػػػو ٢ناطػػػب بشػػػرط تقػػػدْ  ،ْنػػػب (ٓ): أهنػػػاوأشـــهرىا أصـــحها

 .(ٔ)ابلفركع كأصل اإل٬ناف

                              
لقد سبق ُب ابب أحكاـ اٜنيض، كابب النفاس، بياف اٞنذىب ُب أف اٜنيض كالنفاس ( ُ)

 ٬ننعاف كجوب الصبلة، كصحتها، كجواز فعلها، كأهنما يسقطاف قضاءىا أيضنا.
 النفاس.، من ابب ِٕٔ، من ابب أحكاـ اٜنيض، كصػٓٔ، كصػِٔراجع النص احملقق صػ

(، ىكذا. كاٞنثبت من اجملموع: ِ)  .ٕ/ّ( ُب األصل: )فيما إذا ٠ننونن
، اٜناكم ّٖ-ِٖ/ُ، التبصرة للشًنازم: ُّٔ/ِ( انظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ّ)

 . َِٓ/ُ، دليل احملتاج: ِّٖ/ٓ، اجملموع: ّّٗ/ُ، فتح العزيز: ْٗٔ/ٖالكبًن: 
من الدين، من األمور االعتقادية، كالغيبيات أصوؿ الدين: كل ما ثبت كصح   (ْ)

الثابتة، ابلنصوص الصحيحة، كاٞنسائل القطعية، كقد يطلق مصطلح )أصوؿ الدين( كيراد 
 بو: أراكاف اإلسبلـ كأركاف اإل٬ناف، كىي من أمور العقيدة.

كفركع الدين: ىي األحكاـ الدينية كالعملية اليت شرعها اإلسبلـ لتوجيو سلوؾ اإلنساف 
بعبارة -العملي كالعبادم كتنظيم معامبلتو مع هللا كمع اجملتمع ككل ما ٪نيط بو، كقيل

 : ىي األكامر كالنواىي، كىي من أمور كمباحث الفقو.-أخرل
، إرشاد الفحوؿ: َِِ/ُ، اٞنلل كالنحل: ِّٗ/ٔانظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: 

 .ُٕٔ/ٓ ، منهاج السنة النبوية:ُٔ/ُ، ركضة الناظر: ُِّ/ُ
 ( أم الصبلة. ٓ)
، ُّٔ/ِ، البحر احمليط: ُٕ/ُ، ال ىاف: ْٕ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٞنستصفى: ٔ)

 .ّّٗ/ُ، فتح العزيز: ْٗٔ/ٖ، اٜناكم الكبًن: ّٖ-ِٖ/ُالتبصرة للشًنازم: 
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كنسػػػبو  ،الشػػػيا أيب حامػػػدنسػػػب إذل كيي  ،هبػػػا اب، كلػػػيس ٢ناطبنػػػْنػػػ: ال اثنيهـــا
 .(ِ)إذل العراقيٌن (ُ)الركايشل/

. (ّ)أنو ٢ناطب ابلنواىي، كتحرصل اٝنمر كالزن كالسرقة، دكف اٞنػأمورات واثلثها:
، فػاٞنراد يبقػى الوجػوب (ْ)لقػوٟنم ُب الفػركع الخػتبلؼ اٞنػراد فيهمػا اكليس ذلك ٢نالفنػ

كفػػػرىم، كمػػػرادىم ُب األصػػػوؿ أهنػػػم ُب الفػػػركع أهنػػػم ال يطػػػالبوف هبػػػا ُب الػػػدنيا ُب زمػػػن  
 يعاقبوف عليها ُب اآلخرة زايدة على عقاب الكفر.

 ,كالضػػػيافة ,كالصػػػدقة  ؛ال تشػػػرتط فيهػػػا النيػػػة (ٓ)ربػػػةكأمػػػا إذا فعػػػل الكػػػافر األصػػػلي قي 
 ؛كصلة الرحم، فإهنا تصح، كال ينتفع هبا ,(ٖ)كاٟنبة ,(ٕ)كالعاري ة ,(ٔ)كالقرض ,كاإلعتاؽ

                              
 /ب(.ُِٓ( هناية ؿ: )ُ)
، حلية ْٗٔ/ٖ، اٜناكم الكبًن: ُّٔ؛ ُِٕ/ِ( انظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ِ)

 .ٖٖٕاٞنؤمن، كتاب الصبلة: ص/
 .َُ/ِ( انظر: البياف: ّ)
 ( أم ُب األصوؿ كالفركع. ْ)
: ما ييتقرب بو إذل هللا تعاذل بواسطة غالبنا، كقد تيطلق كييراد بو ما ييتقرب ابلذات. القيربة (ٓ)

 يقاؿ: تقر ب إذل هللا بكذا، أم طلب بو القربة عنده.
  .َِٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ِْٕ/ُ، الكليات: ٖٕٓ/ُانظر: التوقيف: 

، ِٕٕ/ِ: ما تعطيو غًنؾ من ماؿ على أف يرده إليك. انظر: اٞنعجم الوسيط: اٍلقىٍرض (ٔ)
 . مادة: قرض.ْٕٗ/ِاٞنصباح اٞننًن: 

كىي ُب اللغة: اسم ٞنا يعطيو الرجل لغًنه  -بتشديد الياء أفصح من ٔنفيفها- العاريٌة (ٕ)
لينتفع بو ٍب يرده عليو، كما تطلق على العقد الذم يتضمن ىذا. مشتقة من التعاكر، كىو 

 التداكؿ كانتقاؿ الشيء من يد اذل يد.
 كىي ُب االصطبلح الشرعي: إابحة االنتفاع ّنا ٪نل االنتفاع بو مع بقاء عينو.

 . مادة: عور.ّْٕ/ِاح اٞننًن: ، اٞنصبِّٗ/ِانظر: العٌن: 
 . ّٗ/ٕ، الفقو اٞننهجي: َُٔ/ُالتدريب ُب الفقو:  انظر التعريف االصطبلحي ُب:

: التػ بػىرْعي ّنا ينتفع بو اٞنوىوب لو، كقد يكوف ابلعٌن، كقد يكوف ابلدين، كقد يكوف اٍٟنًبىةي  (ٖ)
 .َُٔ/ُطلبة الطلبة: ، ّٓٔ/ّ. اإلقناع للشربيين: بغًن اٞناؿ
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 لعدـ قبوٟنا.
ػػػعي ثػػػاب عليهػػا ُب اآلخػػػرة، لكػػػن ييٍطعىػػمي هبػػػا ُب الػػدنيا، ك ال يي كقيػػل:  ُب رزقػػػو  يػيوىس 

كعيشػػو، كقػػد ٫نفػػف عنػػو العػػذاب هبػػا ُب اآلخػػرة، قػػاؿ النػػوكم: ىػػذا صػػحيح إف كػػاف  
ثػػػػػاب عليهػػػػػا ُب اآلخػػػػػرة لؤلحاديػػػػػث ، أمػػػػػا إف أسػػػػػلم فالصػػػػػواب اٞنختػػػػػار أنػػػػػو يي اكػػػػػافرن 

، كأتكؿ كبلمهم على أنو ال يعتد (ِ)، قاؿ: كقد نقل اإلٗناع على ذلك(ُ)الصحيحة
هبػػػا ُب الػػػدنيا، قػػػاؿ: كقػػػد قػػػاؿ الشػػػافعي كاألصػػػحاب كغػػػًنىم: أف الكػػػافر يصػػػح منػػػو  

 .(ّ)كفارة اليمٌن كالقتل كغًن٨نا ُب كفره، كال تلزمو اإلعادة إذا أسلم
كال ٩نػػػػب علػػػػى الكػػػػافر قضػػػػاء الصػػػػلوات إذا أسػػػػلم. كال تلتحػػػػق الػػػػردة ابلكفػػػػر 

                              
 من األحاديث ُب ذلك: (ُ)

إذا أسلم العبد فىحىسين » :-ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-عن أيب سعيد اٝندرم
: اٜنسنةي بعشر  إسبلمو، ييكفًٌر هللا عنو كل سيئة كاف زىلىفىها، ككاف بعد ذلك القصاصي

 «.ة ّنثلها إال أف يتجاكز هللا عنوأمثاٟنا إذل سبع مائة ضعف، كالسيئ
 ، ابب حسن إسبلـ اٞنرء(.ُْ، رقم: ُٕ/ُأخرجو البخارم ُب صحيحو: )

أرأيت أمورنا كنت أىٓنىىن ثي هبا ُب : »-ملسو هيلع هللا ىلص–أنو قاؿ لرسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-عن حكيم بن حزاـ
: أسلمتى على ما أسلفتى -ملسو هيلع هللا ىلص–اٛناىلية؟، ىل رل فيها من شيء؟، فقاؿ لو رسوؿ هللا 

، ابب: بياف حكم عمل ُْٗ، رقم: ُُّ/ُأخرجو مسلم ُب صحيحو: ) «.من خًن
 الكافر إذا أسلم بعده(.

، تشنيف األٚناع ببعض مسائل اإلٗناع: َُِ/ِ( انظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٗناع: ِ)
ُ/ُٕ. 

، ُّْ/ِالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ، ِِّ/ْ، األـ: ٓ-ْ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
 .ِْٓ/ُاألشباه كالنظائر: 

كقد قاؿ ذلك أيضنا غًنىم من أصحاب كأئمة اٞنذاىب األخرل ُب اٞنعتمد من مذاىبهم، 
، ألف الكافر ليس أبىل -ر٘نهم هللا-كركم ذلك عن اإلماـ أيب حنيفة، كمالك، كأ٘ند

مع الكفر ال يكوف معظًٌمنا كال ىو أىل ، ك -تعاذل–لليمٌن؛ ألهنا تيعقىد لتعظيم هللا 
 للكفارة ألهنا عبادة. 

، اٞنغين ِّٖ/ِ، التهذيب ُب اختصار اٞندكنة: ٖٔ/ٓانظر: العناية ُب شرح اٟنداية: 
 .َٖٓ/ٖالبن قدامة: 
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 على اٞنرتد ك٩نب عليو قضاء صلوات أكقات الردة. األصلي بل ْنب الصبلة
 

يىة الصػبلة، كال قضػاء  :اخلامس ػبػٍ بىا، كىو مانع، فبل ٩نب على الصيب كالصًٌ الصًٌ
. كمػا (ِ)، فػبل أيٍب بفعػل كال تػرؾا، كال تكليػف عليػو مطلقنػ(ُ)اعليو بعػد البلػوغ إٗناعنػ

كزكجػػػة، كغرامػػػة متلػػػف فاٞنخاطػػػب بػػػو  (ّ)كجػػػب ُب مالػػػو مػػػن زكػػػاة، كنفقػػػة  لقريػػػبي
 ، فإف دل يفعلو ح، بلغ خيٍوًطبى ىو بو. (ْ)وكليْ 

إذل أنػػو ٩نػػب علػػى الصػػيب فعلهػػا،  قػػاؿ البنػػدنيجي: كقػػد أكمػػأ الشػػافعي ُب األـ
 .(ٓ)لكن ال يعاقب على تركها عقوبة من تركها بعد بلوغو، قاؿ: كليس ىذا ّنذىب

ال ٩نػػػب عليػػػو الصػػػبلة بفعلهػػػا إال الصػػػيب كالصػػػبية، فإهنمػػػا ؤمر أحػػػد ٣نػػػن كال ييػػػ
ف علػى تركهػا إذا بلغػا عشػرن يي  ، كىػل ذلػك علػى اؤمراف هبا إذا بلغىا سػبع سػنٌن، كييٍضػرىابى

 فيو كجهاف: ،كجو الوجوب أك الندب ؟
كعلػػػػػػى األمهػػػػػػات  -كإف علػػػػػػوا-فيجػػػػػػب علػػػػػػى اآلابء  ،(ٔ): أكٟنمػػػػػػاأصــــــحهما

                              
، كقد كجدت غًنه يعزك إليو، فيما -ر٘نو هللا-نقل اإلٗناع على ذلك اإلماـ النوكم( ُ)

، اٞنوسوعة ِّْ/ُ، صحيح فقو السنة: ٔ/ّانظر: اجملموع:  ب.اط لعتي عليو من الكت
 .ُّ/ٗ، الدين اٝنالص: ُٖٗ/ٖالفقهية: 

، اجملموع: ِْٔ/ّ، اٜناكم الكبًن: ِّٓ/ُ، اٞنهذب: ُْٓ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ِ)
 .ِٔٓ/ُ، الغرر البهية: ُُ/ِ، البياف: ِّٓ/ٔ

ثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من اجملموع: ( ُب األصل بياض كحركؼ ال تقرأ، ككضوح العبارة ابٞنّ)
ّ/ٔ . 

ىنا: من يتػىوىذل  اٍٜنق رعايتو، من كىلًيىوي يىًليًو، ككىلًيت األمر كتول يتو، ككىلًيتي على الصيب  الوىرلْ  (ْ)
ةه، كاٞنرأة كالصيب مىٍورل  عليو، كالوالية  ، كاٛنمع كيالى  -ابلفتح كالكسر-كاٞنرأة، فالفاعل كىاؿو

:  النصرة. اح اٞننًن: ، اٞنصبّْٕ/ُ، التوقيف: ُِِ/ُانظر: معجم مقاليد العلـو
 . مادة: كرل.ِٕٔ/ِ

 .ٔ/ّ، اجملموع: َّ/ِ( انظر: األـ: ٓ)
 .ِٖٓ/ُ، الغرر البهية: ِّٖ/ّ، النجم الوىاج: ُّْ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: اٜناكم: ٔ)
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بعد السبع، كأف  (ّ)/(ِ)تعليم األطفاؿ الطهارة كالصبلة كالشرائع (ُ)كاألكصياء كالقيو اـ
، كُب (ٓ)األمػر ابلتمييػز بعػد السػبع (ْ)د بعضػهميضربوىم علػى تركهػا بعػد العشػر، كقي ػ

 تقييد العشر ابلضرب معنياف: 
 أنو زمن ٪نتمل البلوغ ابالحتبلـ. أحدمها:

أنػػػػو حينئػػػػذ يقػػػػول ك٪نتمػػػػل الضػػػػرب. كعلػػػػى األكؿ تيضػػػػرب الصػػػػبية  واثنيهمــــا:
 .(ٔ)لتسع

فعلػى األب، فػإف دل يكػن  (ٕ)كأجرة تعليم الفرائض ُب ماؿ الطفل، فػإف دل يكػنٍ 
 .(ٖ)فعلى األـ. كقيل: ال ٩نب تعليم الفآنة على أحد؛ ألهنا إ٧نا ْنب بعد البلوغ

مػن مػاؿ  -كالقػرآف كاألدب ما سول الفآنة كالفػرائض-كُب إعطاء أجرة تعليم 
 .(ٗ): نعمأصحهماالطفل كجهاف 

                              
ـي  (ُ) رعاية : ٗنع القائم؛ من الًقوىامىة، كىي: القياـ على األمر أك اٞناؿ أك كالية األمر، ك القيو ا

، اتج العركس: ٖٕٔ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ِّٕ/ُانظر: معجم لغة الفقهاء:  اٞنصاحل.
ّّ/َّٕ.  . مادة: قـو

 : ٗنع الشريعة، ُب اللغة: مورد اٞناء الذم تشرب منو الدكاب.الشرائع (ِ)
ابلتزاـ  كُب االصطبلح، الشريعة: ما شرعو هللا لعباده من الدين، كقيل: ىي االئتمار

 العبودية، كقيل: الشريعة: ىي الطريق ُب الدين.
 . مادة: شرع.ِٗٓ/ُِ، اتج العركس: َِّ/ُ، التوقيف: ُِٕ/ُانظر: التعريفات: 

 /ب(.ُِٓ( هناية ؿ: )ّ)
: إذل أيب الفضل عياض بن موسى اليىٍحًصيب  َّْ/ِعزاه ابن الرفعة ُب كفاية النبيو ( ْ)

  الس ٍبيًت.
 .ّٓ/ُ، اٞنقدمة اٜنضرمية: َّٗ/ُ، هناية احملتاج: ُّْ/ِاٜناكم الكبًن: ( انظر: ٓ)
، ُُّ/ُ، مغين احملتاج: ُُ/ُ، هناية الزين: ُٗ/ُُ، ُّّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)

 .َْ/ّاألكسط ُب السنن كاإلٗناع كاالختبلؼ: 
 ( أم إف دل يكن لو ماؿ.ٕ)
 .َّّ/ِ، كفاية النبيو: َُِِ/ِ( انظر: التعليقة: ٖ)
 .َّّ/ِ، كفاية النبيو: ُُ/ّ، اجملموع: ّْٗ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ٗ)
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مػع  اكفرض الوقػت الػذم يؤديػو الصػيب ىػل ىػو نفػل حػ، ْنػوز لػو أتديتػو قاعػدن 
 .(ُ)فيو كجهاف ،قدرتو على القياـ ؟

عػن فتػاكم  (ِ)اٍٛنًيلًػيْ حكػى  ،كلودل يؤدًٌىا ُب كقتها فهػل أيمػره الػورل بقضػائها ؟
 .(ّ)الركايشل فيو كجهٌن

حكػػى  ،كىػل يكػػوف األمػر ابلصػػبلة كالضػػرب عليهػا ُب أثنائهػػا أك بعػد ٕنامهػػا ؟
 .(ْ)اٛنيلي فيو كجهٌن

 

، كىػػو مػػانع مػػن كجػػوب الصػػبلة كقضػػائها إذا اسػػتوعب (ٓ)اإلغمػػاء الســادس:

                              
ا.ُ)  ( الوجو األكؿ: ال ٩نوز للصيب أف يصلي الفريضة قاعدن

 .اكالوجو الثاشل: تصح اٞنكتوابت من الصيب قاعدن 
 رجح ُب )البحر( األكؿ.

، ٕٗ/ِ، النجم الوىاج: َّْ/ِ، كفاية النبيو: ِٖٕ/ُانظر اٞنسألة ُب: ُنر اٞنذىب 
، ٓنفة احملتاج ٗ/ِ، حاشية البجًنمي: َُّ/ُ، اإلقناع للشربيين: ٖٓ/ُهناية الزين: ك 
ُ/َْٓ . 
، ٍب اٍٛنًيًلْي: ىو العبلمة، أبو عبد هللا شافع بن عبد الرشيد بن القاسم اٛنيلي( ِ)

ٍرًخْي، كاف من أئمة الفقهاء، لو َنامع اٞننصورة حلقة للمناظرة ٪نضرىا الفقهاء كل  الكى
ٗنعة، تفقو على ًإٍلًكيىا اٟنًرىاًسي، كأيب حامد الغزارل، ركل عنو ابن السمعاشل كقاؿ: سألتو 

ىػ كرل نيف كعشركف سنة. توُب ُب العشرين  َْٗعن مولده فقاؿ: دخلت بغداد سنة 
 ىػ. ُْٓسنة من احملـر 

 .ِِ/ُٓ، سًن أعبلـ النببلء: َُُ/ٕانظر: طبقات الشافعية الك ل: 
، فقد أطلق النقل ىكذا، إال أف ابن الرفعة ّٖٓ/ِكجدت النقل عنو ُب كفاية النبيو  (ّ)

 قاؿ: "أصحهما: نعم"، أم أيمره بقضائها.
أطلقا ىكذا، دكف فقد ، ّٗ/َِاٟنداية ، ك ّٖٓ/ِكجدت النقل عنو ُب كفاية النبيو ( ْ)

ذكر من قاؿ ابلوجهٌن من أصحاب الوجوه، إال أنفيو: أصحهما: نعم، لو أف يؤدبو على 
 ذلك.

: آفة تعرض للدماغ أك القلب بسببها تتعطل اإلغماء: " ِّ/ُ( كُب التعريفات الفقهيةٓ)
 ىا فيدخل فيو الغىٍشي".القول اٞندركة كاحملرٌكة حركة إرادية عن أفعاٟنا كإظهارىا آاثر 
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 . (ُ)كقت الرفاىية كالضركرة كاجملنوف، قوم أك خف
، أك شػػرب دكاءو للحاجػػة أك جػػاىبلن  ؛لحػػق بػػو زكاؿ العقػػلكيي  بػػو، كشػػرًب  ّنػػرضو

ًهلىو.   مسكرو أيٍكرًهى عليو أك جى
  اكال يلتحق بو زكالو ّنيحىر ـو كشرًب مسكرو عمدن 

ن
زيػل ، كتنػاكؿ مػا يي ابػو ٢نتػارن  اعاٞن

ػػاٍلبػىٍنجً العقػػل كلػػيس ّنسػػكر مػػن غػػًن حاجػػةو   كى
، كلػػو صػػلى ُب ىػػذه اٜنالػػة دل يصػػح، (ِ)

 ك٩نب القضاء عند عود عقلو.
ؽ قػاؿ: ال يكػوف فيػو القضػاء، كفػر  : ٬نكػن أف يي -ُب ىػذا الثػاشل-كقاؿ القاضػي 

 .(ٓ)كليس كذلك ،(ْ)كجعلو اإلماـ اٞنذىب ،(ّ)بينو كبٌن اٞنسكر
رى فقاؿ: أقلو أف يذىب عنو  لغلبتويالْسكٍ ضبط الشافعي 

بعػض مػا دل يكػن  (ٔ)

                              
: "كاإلغماء ُب معىن اٛننوف يستوم قليلو  ّْٗ/ُُب فتح العزيز ( عبارة اإلماـ الرافعيُ)

 ككثًنه ُب  إسقاط القضاء إذا استغرؽ كقت العذر كالضركرة".
بًٌط البػىٍنجي  (ِ) نًٌن، ميسكًٌن ألكجاع : نػىٍبته ميٍسًبته ٢نيىدًٌر، من الفصيلة الباذ٤نانية، ٢ني للعقل، ٠ني

. ُٕ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ِْٗ/ٓانظر: اتج العركس:  األكراـ كالبيثور، ككجع األذف.
: "البػىٍنجي: مثاؿ فػىٍلسو نػىٍبته لو حىب  ٫نىًٍلطي ابلعقل  ِٔٔ/ُكُب اٞنصباح اٞننًن مادة: بنج.

".كىييوًرثي اٝنياؿ كرّنا أىٍسكىرى إذا شىرًبىوي اإلنساف بعد   ذىٍكبًًو كييقاؿ إنو ييوًرثي الْسبىاتى
كىناؾ البنج الطيب، كىو: عىق ار يستخدـ إلدخاؿ اٞنريض ُب حالة البلكاعي، من أىم 

، كيعطي مفعوالن  اثنية  َّخبلؿ  العقاقًن اٞنستعملة ٟنذا الغرض عقار ثيوبتوف الصوديـو
، ك٩نب استخدامو ُب أم أك غازاين  بعد حقنو ُب الوريد، كالبنج عامة قد يكوف سائبلن 

عملية جراحية، كىو إما يكوف بنج عاـ لكامل اٛنسم أك بنج موضعي ٞننطقة ١نددة. 
 اٞنرجع: كيكيبداي.

 .َُّ/ِ، كفاية النبيو: ُُُٕ/ِ( انظر: التعليقة: ّ)
 .ِّٔ/ُٕ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
، مغين ِٔ/ِالتهذيب: ، ٖ/ّ( أم: بل ٩نب القضاء، كىو اٞنذىب. انظر: اجملموع: ٓ)

 .ُّْ/ُاحملتاج: 
كأقل السكر أف : " ٖٖ/ُ. كُب األـ ٕ/ّ( ُب األصل: )لغفلتو(. كاٞنثبت من اجملموع: ٔ)

 ".يكوف يغلب على عقلو ُب بعض ما دل يكن يغلب عليو
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 . (ِ)بسوئو اٞنكتـو (ُ)يذىب، كقاؿ: السكراف أف ٫نتْل كبلمو اٞننظـو ك يػىبيوحىي
كػػاف لػػو بقيػػة ٕنييػػز   أقوالػػو كأفعالػػو كإفٍ  ٔنىٍتىػػل   (ّ)األصػػحاب: السػػكراف  أفي قػػاؿ

بًيبً  ز ةه كىػػػفأمػػػا مػػػن حصػػػل لػػػو بشػػػرب اٝنمػػػر نشػػػاطه  .(ْ)كفهػػػم اٝنمػػػر كدل ٫نتػػػل  (ٓ)لًػػػدى
كال ينػتقض  ا، فتصح صػبلتو كتصػرفاتو قطعنػ(ٔ)الص اًحيشيء من عقلو فهو ُب حكم 

 كضوؤه.
الشػراب مسػكر لكػن ظػن أف الػذم  جنس الدكاء مزيل للعقػل كأف   كلو علم أف  

 يتناكلو غًن مسكر كال مزيل لعقلو كجب عليو القضاء.
كقػػد ٩نػػب شػػرب الػػدكاء اٞنزيػػل للحاجػػة، كلػػو احتػػاج ُب قطػػع يػػده اٞنت كلػػة إذل 

  (ٖ)./(ٕ)زيل عقلو جاز على الصحيحتناكؿ ما يي 

                              
 .ٕ/ّ( ُب األصل: )يبيح(. كاٞنثبت من اجملموع: ُ)

ا كبػى  كمعناه :  حى بسره يػىبػيويح بػيٍوحن  ٍوحنا إذا أظهره.يقاؿ: ابى
 . مادة: بوح.ِٖٓ/ُ، ٗنهرة اللغة: ُْ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 

، جواىر ِْٖ/ّ، أسىن اٞنطالب: ٕ/ّ، اجملموع: ُٗٔ/ُْ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
 . َُِ/ِالعقود: 

 .ٕ/ّ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من اجملموع: ّ)
 .َٖٓ/ٕجم الوىاج: ، النُْٖ/ُّ، كفاية النبيو: ٕ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
(ٓ : : سىرل؛ كدىب  الْسٍقمي ايقاؿ: دىب  الش رابي ُب اٛنسم كاإلنء كاإلنساف، يىًدْب دىبيبن ( الد بًٍيبي

 ُب اٛنسم، كالًبلى ُب الثوب، كالصبحي ُب الغىبىًش: كيْلو من ذلك.
 . مادة: دبب.ُٖٖ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ّٗٔ/ُانظر: لساف العرب: 

ا قلبوي، الص اًحي (ٔ) با كالباطل، يقاؿ: صىحى ، كىو: ذىاب الْسٍكًر كترؾ الصًٌ : من الص ٍحوي
، كأىٍصحىى: ذىىىب سيٍكريه.  كصىحا السكرافي من سكره، يىٍصحيو صىٍحونا كصيحيوًّا، فهو صاحو

 مادة: صحو.. َُٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ّْٓ/ُْانظر: لساف العرب: 
، هناية احملتاج: ُْٔ/ٔ، مغين احملتاج: ّٖٕ/ٕىو اٞنعتمد  ُب اٞنذىب. انظر: الركضة: ( ك ٕ)

ُ/ّْٗ. 
 /أ(.ُّٓ( هناية ؿ: )ٖ)
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ػػ  ؛(ُ)و السػػبلمة ففػػي جػػوازه قػػوالففػػإف غلػػب ظنػػ ؛م  كلػػو أراد شػػرب دكاء فيػػو سي
 مناه كزاؿ عقلو بتناكلو كجب القضاء، كإف أُنناه فبل.فإف حر  

ػػقػػاؿ النػػوكم: كىػػذه  حكمهػػا حكػػم اٝنمػػر ُب التحػػرصل،  -اٞنعركفػػة- (ِ)ةي اٜنٍىًشيشى
 .(ْ)ال اٜند (ّ)رككجوب قضاء الصلوات اٝنمس، ك٩نب فيها التعزي

   كأمػػا زكاؿ العقػػل ابلنػػـو ٗنيػػع الوقػػت فيمنػػع مػػن كجوهبػػا عليػػو، كقضػػاؤىا ٩نػػب 
                      كغػػػػػػػػػػًنه إذل خػػػػػػػػػػبلؼ ُب كجوهبػػػػػػػػػػا  (ٓ)أبمػػػػػػػػػػر جديػػػػػػػػػػد، كأشػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػذخائر

                              
، قاؿ الشافعي ُب )استقباؿ  ّٕٗ/ُُب ُنر اٞنذىب ( ُ) : "لو تناكؿ دكاء فيو بعض السمـو

لو كنزؿ الصبلة دل القبلة(: إف كاف األغلب منو السبلمة ٪نل تناكلو، كإذا تناكلو فزاؿ عق
كقاؿ ُب )كتاب األطعمة(: كإذا جعل ُب الدكاء سم، فالغالب منو  يلزمو قضاؤىا.

 السبلمة حل تناكلو، كقيل: ال ٪نل تناكلو ألف السم يقتل قليلو ككثًنه، فخرج فيو قولٌن".
 : عن الشيا أيب حامد ٣نا ُب تعليقو، كالعمراشل. ٕ/ّكذا نلقو النوكم ُب اجملموع 

مع، اٜنشيشة( ِ) : الط اقىة من اٜنٍىًشيش، كىو ما يىًبسى من الكؤل فأمكنى أف ٪نيىش  كأف ٩ني
: ًجٍنس لًٍلخىلى كاٜنًشيش، فاٝنىلى رىٍطبيو،  كٗنعها حشائش، كالفعل االٍحًتشاش. كالعيٍشبي

انظر: اٞنعجم  كاٜنًشيشي ايًبسيو. كاٜنشيش أيضنا نباته ٢ندر، )كىو اٞنقصود ىنا(.
 . مادة: حشش.َُٓ/ُٕ، اتج العركس: ِِٖ/ٔ، لساف العرب: ُٕٔ/ُالوسيط: 

: ىو أتديب ال يبلغ اٜند الشرعي، على معصية الحد فيها كال كفارة، كأصلو من التعزير( ّ)
 العىٍزر، كىو الزجر كاٞننع. 

 . مادة: عزر. َْٕ/ِح اٞننًن: ، اٞنصبا ِٔ/ُ، التعريفات: ُّْ/ُانظر: طلبة الطلبة: 
 .ٖ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)

، ُب اللغة: اٞننع كاٜناجز بٌن شيئٌن، كأتديب اٞنذنب، كالنهاية اليت ينتهي إليها ٕناـ كاٜند
 اٞنعىن، كاٛنمع: حدكد. اصطبلحنا: عقوبة مقدرة كجبت حقنا هلل تعاذل.

 . مادة: حدد.ٖ/ٖاتج العركس:  ،ّٗ/ُ، التعريفات: ِٕ/ُطلبة الطلبة: 
ىعىارل، ٠نيىلًٌي بن ٗنيىٍيًع بن ٤نىىا القرشي اٞنخزكمي :صاحب الذخائر( ٓ)

 ىو العبلمة، أبو اٞن
 (الذخائركتاب )، ك األيرسيوُبْ الش امي، ٍب اٞنصرم، كاف من أئمة األصحاب ككبار الفقهاء

ىو من كتب اٞنذىب اٞنعت ة، كرل قضاء مصر بتفويض من العادؿ بن الس بل ًر ٍب عزؿ 
. انظر: طبقات الشافعية الك ل: ىػ ُٓٓبعد سنتٌن. مات ُب ذم القعدة سنة 

 .ُُْ/ُٓ، سًن أعبلـ النببلء: ِٕٕ/ٕ
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 .(ُ)عليو ُب كقتها
كلػػػو كىثىػػػبى 
لزمػػػو  امػػػن موضػػػع ٜناجػػػة فػػػزاؿ عقلػػػو فػػػبل قضػػػاء، كإف فعلػػػو عبثنػػػ (ِ)

دل يقػػػػػض علػػػػػى  االقضػػػػػاء، كلػػػػػو كىثىػػػػػبى آخػػػػػر ٜناجػػػػػة فانكسػػػػػرت رجلػػػػػو فصػػػػػلى قاعػػػػػدن 
. كليس اٛنهل بوجوب الصػبلة مػن األعػذار، بػل علػى اتركهػا (ْ)، كسيأٌب(ّ)الصحيح

 اٛناىل بوجوهبا قضاؤه.

 فرعان: 
 لو صلى اٞنسلم ٍب ارتد ٍب أسلم ككقت الصبلة ابؽو دل ْنب إعادهتا.األول: 
ٍب جيػػن  ٍب أفػػاؽ قضػػى صػػلوات أكقػػات السػػكر دكف أكقػػات  أيٍسػػكرلػػو الثــاين: 

، كإذا دل يعرؼ كقت اٛننوف كجب قضػاء الصػلوات الػيت ٬نتػد (ٓ)على الصحيح اٛننوف
 . اإليها السكر غالبن 
ػػػن  لزمػػػو قضػػػاء مػػػا فػػػات ُب زمػػػن الػػػردة كاٛننػػػوف إذا أفػػػاؽ كأسػػػلم  كلػػػو ارتػػػد   ٍب جي

عليػػػو. كلػػػو ارتػػػدت اٞنػػػرأة ٍب حاضػػػت أك سػػػكرت ٍب حاضػػػت دل يلزمهػػػا قضػػػاء  اتغليطنػػػ
 صلوات أايـ اٜنيض.

كلػػو شػػربت دكاء حػػ، حاضػػت ال يلزمهػػا القضػػاء، ِنػػبلؼ مػػا إذا شػػربت دكاء 
ػػػػػٍت ال يلزمهػػػػػا علػػػػػى يزييػػػػػ ل العقػػػػػل. ككػػػػػذا لػػػػػو شػػػػػربت دكاء حػػػػػ، ألقػػػػػت اٛننػػػػػٌن كنىًفسى

 . (ٔ)الصحيح
                              

لكن ُب الذخائر: : " ََّ/ُِب كفاية النبيو . قاؿ ابن الرفعةِٖ/ِ( انظر: النجم الوىاج: ُ)
 ".  أف من زاؿ عقلو ابلنـو فطبق الوقت فهو غًن ٢ناطب بتلك الصبلة

، كيتعدل ابٟنمزة فيقاؿ: -من ابب كىعىدى -كىثٍػبنا  كىثىبى (  ِ) ، ككيثيوابن ككىثًيبنا فهو كىاث به : قػىفىزى
تيوي   . مادة: كثب.ْٕٔ/ِ: . انظر: اٞنصباح اٞننًنأىٍكثػىبػٍ

 .ٖ/ّ، اجملموع مع تكملة السبكي: ِّْ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِّْ/ِ( انظر: التهذيب: ّ)
، فما ّْٔ( سيأٌب ذلك ُب الباب الرابع: ُب كيفية الصبلة، عند )القوؿ ُب القياـ(، صػْ)

 بعدىا من النص احملقق. 
 .َِّ/ُالركضة: ، ّْٗ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذذىب. انظر: فتح العزيز: ٓ)
 .ُٖٓ/ٓ، حاشية اٛنمل: َُ/ّ، اجملموع: ّٓٗ/ُ( كىو اٞنعتمد. انظر: فتح العزيز: ٔ)
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 :(ٔ)ادلكروىةالفصل الثالث: األوقات 
 .(ِ)كىي ٙنسة: كقتاف فيها يتعلق ابلفعل، كثبلثة تتعلق فيها ابلزمن

: الصػبلة بعػد صػبلة الفجػر حػ، تطلػع الشػمس. كبعػد صػبلة العصػر لنفاألوَّ 
 ح، تغرب الشمس.

فصػبلة التطػوع فيهمػا مكركىػة ٞنػػن صػلى الصػبح كالعصػر دكف مػن دل يصػػلهما. 
 إليهما، كيقصر بتأخًن٨نا.كيطوؿ زمن الكراىة ابٞنبادرة 

. ككجػو اثلػث: (ّ)كُب األكؿ كجو: أف كقت الكراىة يػدخل بصػبلة سػنة الفجػر
أنػػػو يػػػدخل بطلػػػوع الفجػػػر، فيلتحػػػق ابألكقػػػات الثبلثػػػة، كقطػػػع بػػػو اٞنتػػػورل، كقػػػاؿ ابػػػن 

 .(ْ)الصباغ: ىو ظاىر اٞنذىب
 بعػد كػره التنفػل إالكلو ٗنع بٌن الظهر كالعصر ُب كقػت الظهػر فيظهػر أف ال يي 

 .(ٕ)اإلفتاء بو (ٔ)يونس (ٓ)دخوؿ كقت العصر، كقد رأيت لئلماـ عماد الدين بن/

                              
 من النص احملقق.  ،ِٖٓ، كالفصل الثاشل صػَِِ( سبق الفصل األكؿ صػُ)
: "كقتاف تعلق النهي فيهما ابلفعل، كثبلثة يتعلق  ّٓٗ/ُُب فتح العزيز ( عبارة الرافعيِ)

 ماف". النهي فيها ابلز 
 .َٖٓ/ِ، كفاية النبيو: ُٔٔ/ْ( انظر: اجملموع: ّ)
، ٓنفة احملتاج: َّّ/ُ، الركضة: ُِٖ، الشامل، ص/ُٕٖ( انظر: التتمة، ص/ْ)

: "الصحيح الذم عليو ُٕٔ/ْاجملموع  ُب قاؿ النوكم. َٖٓ/ِ، كفاية النبيو: ُْْ/ُ
 الصبح".اٛنمهور أنو ال يدخل بطلوع الفجر بل ال يدخل ح، يصلي فريضة 

 /ب(.ُّٓهناية ؿ: ) (ٓ)
ىو: العبلمة، دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة بن مالك، الشيا عماد الدين بن يونس ( ٔ)

، أحد األئمة من علماء اٞنوصل، يكىن أاب حامد، تفقو ابٞنوصل على كالده، ٍب اإلربلي
)احمليط( ُب اٛنمع بٌن )اٞنهذب( )كالوسيط(، كشرح )الوجيز(،  رحل إذل بغداد، كصنف

ىػ، كتوُب ابٞنوصل  ّٓٓكٚن اه )التحصيل(، كغًنىا من الكتب. كلد سنة  كصن ف جدالن 
، كفيات َُٗ/ٖانظر: طبقات الشافعية الك ل:  ىػ. َُٖٔب ٗنادل اآلخرة سنة 

 .ِّٓ/ْاألعياف: 
 .ِٗٗ/ِ( انظر: حاشية البجًنمي: ٕ)
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 كأما الثبلثة اليت تتعلق الكراىة فيها ابلزمن:
: عنػػد طلػوع الشػػمس، كتكػػره الصػبلة فيهػػا إذل أف ترتفػع الشػػمس قيػػد فأحـدىا

 ًعها.شيعىاسلطاهنا بظهور  (ُ)رمح كيتوذل
 .(ِ)طلوعهاكفيو كجو: أنو ينتهي بكماؿ 

االسػػتواء، كىػػي صػػًنكرة الشػػمس كسػػط السػػماء، فتكػػره الصػػبلة حػػ، والثــاين: 
 تزكؿ.

 عند الغركب، فيكره عند اصفرارىا ح، يتم غركهبا. الثالث:
كاعلػػم أف الوقػػت الثالػػث كقػػت االصػػفرار، داخػػل ُب الوقػػت الثػػاشل مػػن األكلػػٌن  

ر. كالوقػت األكؿ مػن كىو مػا بعػد العصػر إذل الغػركب، لكػن ُب حػق مػن صػلى العصػ
. (ّ)الثبلثػػة كىػػو كقػػت الطلػػوع إذل االرتفػػاع متصػػل ابألكؿ ُب حػػق مػػن صػػلى الصػػبح

 األكقات ثبلثة: (ْ)فكذلك جعل بعضهم
كمػا بعػد  ،كعنػد االسػتواء ،ما بعد صػبلة الصػبح حػ، ترتفػع الشػمس قيػد رمػح

 .(ٓ)العصر إذل الغركب
كإذل مػػا يتعلػػق ابلوقػػت، لكػػن كاألكؿ كالثالػػث ينقسػػماف إذل مػػا يتعلػػق ابلفعػػل، 

كػػره لػػو التنفػػل حػػ، ترتفػػع الشػػمس، العبػػارة األكذل أصػػح؛ ألف مػػن دل يصػػلًٌ الصػػبح يي 
كػػره لػػو حػػ، تغػػرب. كحالتػػا طلػػوع الشػػمس كاصػػفرارىا، ككػػذلك مػػن دل يصػػلًٌ العصػػر يي 

                              
 .ّٔٗ/ُ، كفتح العزيز: ّٓ/ِ( لعل األصح لغة: )يستورل(، كما ُب: الوسيط: ُ)
 : حكاه اٝنراسانيوف. ُٕٔ/ْ( قاؿ ُب اجملموع مع تكملة السبكيِ)
 . ِْْ/ُ، الغرر البهية: ْٖ/ُ( انظر: كفاية األخيار: ّ)
رافعي ُب فتح ، كنقلو الُّٓ/ِ، كالعمراشل ُب البيافّٕ/ُذكره الشيا أبو إسحاؽ التنبيو (ْ)

  .ُٔٔ/ْ، كالنوكم ُب اجملموعّٔٗ/ُالعزيز
، ُنر اٞنذىب: ّٔ/ِ، الوسيط: ّّٕ/ِ، هناية اٞنطلب: ِٔٗ/ِ( انظر: التعليقة: ٓ)

، اجملموع مع تكملة السبكي: ّٓٗ/ُ، فتح العزيز: ّْ/ِ، شرج اٞنشكل: ُِٓ/ِ
 .ُُٔ/ُ، هناية الزين: ُٔٔ/ْ
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 ، كعلى الثانية سبب كاحد.(ُ)كره لو التنفل فيهما. على العبارة األكذل  سببافييي 
فيػػػو كجهػػػاف، رجػػػح  ،؟ كراىػػػة ُب ىػػػذه األكقػػػات كراىػػػة ٓنػػػرصل أك تنزيػػػوكىػػػل ال

 .(ِ)األكثركف األكؿ
كيسػػتثىن مػػن كراىػػة الصػػبلة ُب ىػػذه األكقػػات صػػلوات ٢نصوصػػة بزمػػاف كمكػػاف 

 .(ّ)شريفٌن  ك٨نا: يـو اٛنمعة، كمكةي
ـ عليهػا أك مقػػارف أمػا الصػلوات اٝنمػػس أبسػباب، فكػػل صػبلة ٟنػػا سػبب متقػػدًٌ 

ٟنػػػا، فمػػػن ذلػػػك الفائتػػػةي مػػػن الفػػػرائض كالنوافػػػل علػػػى الصػػػحيح ُب أف النوافػػػل الراتبػػػة 
ًكٍردناتقضػػػى، سػػػواء ُب ذلػػػك النوافػػػل الراتبػػػة، أك نفلػػػة أنػػػذىا 

كػػػره ُب ىػػػذه ، فػػػبل تي (ْ)
كسجدات التبلكة كالشكر، ك٨نا كالصػبلة ُب الشػرائط  ،. كمنو صبلة اٛننازة(ٓ)األكقات
اـ، قاؿ الركايشل: كلو قرأ ُب غًن كقت الكراىة فىأىخ رى ح، دخل كقتها دل يكن كاألحك

 .(ٔ)لو أف يسجدىا
كمنػػو ٓنيػػة اٞنسػػجد، فػػإف اتفػػق دخولػػو ُب ىػػذه األكقػػات العتكػػاؼو أك قػػراءةو أك 
درسو أك انتظػػػار صػػػبلةو ك٥نػػػوه صػػػلى التحيػػػة، كلػػػو دخػػػل فيهػػػا ليصػػػلي التحيػػػة خاصػػػةن 

                              
 مؤخر يرفع ابأللف.( ُب األصل: )سببٌن(، لكنو مبتدأ ُ)
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أف الكراىة كراىة ٓنرصل.ِ)

، حاشية اٛنمل: َٗٓ/ّ، كفاية النبيو: َّٓ/ُ، الركضة: َْ/ِانظر: شرح اٞنشكل: 
 .ّْٖ/ُ، هناية احملتاج: ُِٗ/ُ، مغين احملتاج: ُِٖ/ُ، كفاية األخيار: ْٖٔ/ُ

 ، كبو تستقيم العبارة.ّٔ/ِ( سساقط من األصل، كاٞنثبت من الوسيط: ّ)
، فتح العزيز: ِٖٖ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أف النوافل تقضى.( ْ)

 .ّْٓ/ْ، كفاية النبيو: ّْٗ/ُ، الركضة: ُّٕ/ِ
مذىبنا أف النهي عن الصبلة ُب ىذه األكقات إ٧نا : " َُٕ/ُْب اجملموع  ( عبارة النوكمٓ)

فأما ما ٟنا سبب فبل كراىة فيها، كاٞنراد بذات السبب اليت ىو عن صبلة ال سبب ٟنا، 
ٟنا سبب متقدـ عليها، فمن ذكات ألسباب الفائتةي فريضةن كانت أك نفلةن إذا قلنا 
ابألصح أنو يسن قضاء النوافل، فلو ُب ىذه األكقات قضاء الفرائض كالنوافل الراتبة 

 ".كغًنىا، كقضاء نفلة أنذىا كردنا
 .ُِّ/ُ، مغين احملتاج: ُِٔ/ُ، الغرر البهية: ُّٗ/ُِنر اٞنذىب: ( انظر: ٔ)
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، كرىت صبل (ُ) الي  .(ّ)، كصحح اإلماـ كالغزارل خبلفو(ِ)هتا ُب األصحلغرضو
كمنػػػو ركعتػػػا  (ٓ)./(ْ)كغىلًػػػطى قائليػػػو اكػػػره التحيػػػة ُب ىػػػذه األكقػػػات مطلقنػػػكقيػػػل تي 

كػره ُب الطواؼ. كمنو صػبلة الكسػوؼ. كمنػو الركعتػاف اٞنسػنونتاف عقػب الوضػوء ال تي 
. كُب صػػػبلة ركعػػػيت اإلحػػػراـ (ٕ)يصػػػليهماكػػػره أف أنػػػو يي  (ٔ)ىػػػذه األكقػػػات، كُب اإلحيػػػاء

 فيها كجهاف:
كره، كادعى اإلماـ االتفاؽ عليو، كجـز البندنيجي بػو، كقػٌواه ابػن : يي أصحهما 

 .(ٖ)الصبلح كالنوكم
                    . كأٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة (ٗ)كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركايشل: كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط

                              
ُب فتح  ( ُب األصل )أكال(، ىكذا، كالوضوح ابٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن. عبارة الرافعيُ)

: "كلو دخل ُب ىذه األكقات ليصلي التحية ال ٜناجة ُب الدخوؿ فهل  ّٕٗ/ُالعزيز
 يكره ؟ فيو كجهاف".

 .ُِْ/ُ، أسىن اٞنطالب: َّّ/ُ( انظر: الركضة: ِ)
. اٞنطلب العارل،  َُٕ/ْ، اجملموع: ّٕ/ِ، الوسيط: ّّٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

 . ٖٖٗ-ٖٖٖ/ ُكتاب الصبلة: 
كحكى : " ّّٗ/ُِب هناية اٞنطلب  . قاؿ اإلماـَّْ-َّّ/ُ( انظر: الركضة: ْ)

حية ُب ىذه األكقات، كيصًن الصيدالشل عن أيب عبد هللا الزبًنم أنو كاف يكره إقامة الت
 إذل أهنا ليست صبلة مقصودة؛ إذ تقـو إقامة فائتة مقامها، كىذا مرتكؾ عليو".

 /أ(.ُْٓ( هناية ؿ: )ٓ)
 .-ر٘نو هللا-( كىو كتاب: إحياء علـو الدين لئلماـ الغزارلٔ)
 .ّّ/ِ، كانظر النقل منو ُب: النجم الوىاج: ِٕٔ/ُاإلحياء: انظر: ( ٕ)
، شرح ُِِ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُِٖ/ِ، التهذيب: ّّٗ/ِاية اٞنطلب: ( انظر: هنٖ)

، فتح ُِٓ/ّ، كفاية النبيو: َُٕ/ْ، اجملموع: ِٗٓ/ُ، فتح العزيز: ّٔ/ِاٞنشكل: 
 . ٖٓ/ُالوىاب: 

كذكر بعض أصحابنا: أنو ٩نوز ذلك ُب الوقت : " ُِِ/ِ( عبارة الركايشل ُب ُنر اٞنذىبٗ)
 .كره القاضي البندنيجي، كىو غلط"اٞننهي ألهنا صبلة ٟنا سبب ذ 
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 كجهاف:. كُب صبلة االستسقاء (ِ)بركعيت اإلحراـ (ُ)االستخارة
، ك٩نػرايف ُب صػبلة العيػد علػى القػوؿ: بػدخوؿ كقتهػا (ّ)كػره: أنو ال يي أظهرمها 

 .(ْ)ابلطلوع، كجـز ٗناعة بعدـ كراىتها
فقضػاىا ُب كقػت مػن ىػذه األكقػات فلػيس  اكلو فاتتو راتبة أك نفلة أنػذىا كردن 

 عليو السبلـ. (ٔ)، كذلك  من خصائصوي(ٓ)لو اٞنداكمة عليها فيو على الصحيح
كأمػػا الزمػػاف اٞنسػػتثىن فيػػـو اٛنمعػػة، كىػػل ٔنػػتص اإلابحػػة بوقػػت االسػػتواء، كّنػػن 

 فيو ٙنسة أكجو: ،يصلى اٛنمعة؟

                              
ٍر لك. االستخارة (ُ)  ُب اللغة: طلب اٝنًن،  ييقاؿ: اٍستىًخًر هللا، ٫نًى

كصبلة االستخارة: ىي أف من أراد أمرنا من األمور صلى ركعتٌن بنية صبلة االستخارة، 
 ٍب دعا بدعاء ٢نصوص.
. ٗٗ/ُ، ٢نتار الصحاح: ِْ/ُالتعريفات الفقهية: ، ُِٓ/ُانظر: القاموس الفقهي: 

  مادة: خًن.
( كىو األصح اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أم: أهنا ال تكره؛ ألف اٜناجة الداعية إليها موجودة ُب ِ)

، ّٖٗ/ُالوقت، كقد صرح بذلك الرافعي كالبغوم كالنوكم كغًنىم. انظر: فتح العزيز: 
هناية إال أنو قاؿ ُب  ؛بذكر ذلك يصرح اإلماـكدل ، َُٕ/ْ، اجملموع: ُِٖ/ِالتهذيب: 

: "فهذا بياف مواضع الوفاؽ كاٝنبلؼ فيما ليس لو سبب، فأما التنفل َّْ/ِاٞنطلب
الذم يبتديو اإلنساف، كليس فيو شرع على التخصيص، فهذا الذم نعنيو ابلصبلة اليت ال 

  سبب ٟنا".
، اجملموع: ّٖٗ/ُالعزيز:  ، فتحّٓٓ/ِ، البياف: َّْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

 .ُِٖ/ُ، كفاية األخيار: َُٕ/ْ
القاضي أبو الطيب ُب تعليقو، كأبو اٜنسن  ( ٣نن قطع بعدـ كراىة صبلة االستسقاء فيها:ْ)

 .َْٕ/ْعلي بن سعيد العبدرم. انظر: اجملموع مع تكملة السبكي: 
 .ِّ/ِ، النجم الوىاج: ُِْ/ُ، اسىن اٞنطالب: َّْ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
( ُب األصل: )كذلك على الصحيح من خواصو عليو السبلـ(، ىكذا. كاٞنثبت من اجملموع: ٔ)

: "ألف ذلك من  ُْْ/ُكُب إعانة الطالبٌن. ِّ/ِ، كالنجم الوىاج: ُُٕ/ْ
  على قضاء ركعيت الظهر ٞنا فاتتاه". -ملسو هيلع هللا ىلص -، فقد داـك -ملسو هيلع هللا ىلص-خصوصياتو 
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 .(ُ)ا: ٔنصيصها ُنالة االستواء مطلقن أصحها
 .(ِ)ا: إابحتها يـو اٛنمعة مطلقن واثنيها
: ٔنصيصػػػها ّنػػػن حضػػػر اٛنمعػػػة، كىػػػو األصػػػح عنػػػد القاضػػػي الطػػػ م، واثلثهـــا

 .(ّ)كاٞنذىب عند ابن الصباغ
 .(ْ): ٔنصيصها ّنن حضرىا كغشيو النعاسورابعها
 . (ٓ): ٔنصيصها ّنن حضر كنعس ككاف بٌكر إليهاخامسها

. (ٔ)، كاٞنػػػذىب أهنػػػا تبػػػاح فيػػػوكأمػػػا الصػػػبلة اٞنختصػػػة ابٞنكػػػاف، فهػػػو حػػػـر مكػػػة
ابٞنسػػػجد اٜنػػػراـ. كاثلػػػث: أنػػػو ٫نػػػػتص . كفيػػػو كجػػػو: أنػػػػو ٫نػػػتص (ٕ)كقيػػػل: ىػػػو كغػػػًنه

 .(ٖ)ّنكة
 

                              
 اٞنعتمد ُب اٞنذىب.  ( كىوُ)

 .ُْْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِِ/ُ، اٞننهاج: ّٕ/ُ، التنبيو: ّٖ/ِانظر: الوسيط: 
 . َّْ/ُ، الركضة: ََْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، كفاية النبيو: ّٗٓ/ِ، البياف: ٕٖٔ-ٖٔٔ( انظر: الشامل، كتاب الصبلة: ص/ّ)

ّ/ُٕٓ. 
، النجم الوىاج: ُٕٓ/ّكفاية النبيو:   ،ُٕٔ/ْ( انظر: اجملموع مع تكملة السبكي: ْ)

ِ/ُّ. 
، كفاية النبيو: َّْ/ُ، الركضة: ََْ/ُ، فتح العزيز: ُِٖ/ِ( انظر: التهذيب: ٓ)

 .ٕٔ/ُ، غاية البياف: ُٕٓ/ّ
، فتح ُِٖ/ُ، كفاية األخيار: ُْ/ُ، دقائق اٞننهاج: َُْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)

 .ُٗ/ُ، فتح القريب اجمليب: ّٖ/ُالوىاب: 
:  ّٔ/ُ. ُب السراج الوىاجَُِ/ِ، حاشية البجًنمي: ّْ/ِ( انظر: النجم الوىاج: ٕ)

فبل تكره  فإنو ال ينعقد كالصبلة اليت ال سبب ٟنا ُب ىذه األكقات، إال ُب حـر مكة"
 ه".الصبلة بو فيها كإف كانت خبلؼ األكذل على الصحيح، كمقابلو: أهنا تكره فيو كغًن 

. انظر: ُنر اٞنذىب: ٖ) ، فتح العزيز: ُِّ/ِ( اٞنعتمد ُب اٞنذىب أنو ٫نتص َنميع اٜنـر
، مغين احملتاج: ُِٓ/ُ، كفاية األخيار: ُٔٓ/ُ، التدريب ُب الفقو: َُْ/ُ
ُ/َُّ. 
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 ى صبلة مكركىة ُب ىذه األكقات ففي انعقادىا كجهاف:: لو صل  فرع
. كينبين عليها ما لو نذر أف يصلي ُب ىذه األكقات ىػل يصػح (ُ)ال أظهرمها:

فإف قلنا: تنعقد كيصليها فيها فاألكذل أف يصليها ُب غًنىا، كمن نذر أف يضحي  ،؟
يصح نذره كيذُنها بغًن مغصوب، فػإف ذُنهػا هبػا عصػى  (ِ)  مغصوبيشاة بسكٌن

 كأجزأه.
. أمػػػا لػػػو نػػػذر صػػػبلة مطلقػػػة فلػػػو أف يصػػػليها ُب ىػػػذه (ّ)كعلػػػى الثػػػاشل ال يصػػػح

 . ، كهللا أعلمااألكقات قطعن 

                              
، أسىن َُٓ/ّ، كفاية النبيو: ُُٖ/ْ، اجملموع: ٔٔٗ/ِ، ِْٔ/ُ( انظر: التعليقة: ُ)

 .ٕٗ/ِ، ّٕٖ/ُهناية احملتاج: ، ُِْ/ُاٞنطالب: 
 .ُِٖ/ِ، كالتهذيب: َُْ/ُ( ُب األصل: )مغصوبة(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ِ)
، التهذيب: ٔٔٗ/ِ، التعليقة: َُٓ/ُٓ( انظر تفصيل اٞنسألة ُب: اٜناكم الكبًن: ّ)

، اجملموع: َُْ/ُ، فتح العزيز: ُّٓ/ِ، اٜنلية: ُِّ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُِٕ/ِ
ْ/ُُٖ. 
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 (ٔ)الباب الثاين: يف األذان
. كاألذاف (ِ)كىػػػػػو ُب الشػػػػػرع: إعػػػػػبلـ بػػػػػذكر ٢نصػػػػػوص بػػػػػدخوؿ كقػػػػػت الصػػػػػبلة

 (ْ)كُب كوهنمػػا سػػنة أك/ ،مشػػركعاف للصػػوات اٝنمػػس خاصػػة دكف اٞننػػذكرة (ّ)كاإلقامػة
 ثبلثة أكجو: (ٓ)فرض كفاية

 .(ٔ): أهنما سنتافأصحها
 .(ٕ)أهنما فرضا كفاية واثنيهما:

                              
انن أم: أعلمتو،  ُب اللغة: اسم من قولك: آذنت فبلنن  األذاف (ُ) أبمر كذا ككذا، أيٍكًذنيو ًإٍيذى

، القاموس ُٔ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُٔ/ُٓهتذيب اللغة:  :فاألذاف لغة: اإلعبلـ. انظر
 . مادة: أذف.ُُٕٓ/ُاحمليط: 

، أسىن اٞنطالب: ٕٓ/ّ، اجملموع: ْٓ/ِانظر: البياف:  ( ىذا تعريف األذاف اصطبلحنا.ِ)
 .ِّٔ/ُ، الغرر البهية: ُِٓ/ُ

ـى ( اإًلقىامىةي ّ) ـى الشيء: إذا قػىٌومىوي كسىٌواه، أك من أقا ـى ابٞنكاف إقامةن، أك من أىقىا : مصدر أىقىا
إذا جىد  فيو كْنىىل دى، كاٞنراد الشيء إقامةن: إذا أىدىامىوي كاستمر  عليو، أك من قاـ ابألمر كأقامىو: 

 ىنا: حضور الصبلة  كدخوؿ كقتها، كالدخوؿ فيها كإٕنامها.
. ْٖٗ/ُِ، لساف العرب: ِِٔ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُُّ/ّّانظر: اتج العركس:  

.  مادة: قـو
: ىي إعبلـ للحاضرين بذكر ٢نصوص، ألف يقوموا إذل الصبلة. كإعبلـ اكاصطبلحن  

، أنيس الفقهاء: ِّّ/ُينزؿ ّننزلة اإلقامة. انظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو: القياـ إذل الصبلة
ُ/ِِ. 

 /ب(.ُْٓ( هناية ؿ: )ْ)
 . مادة: كفى.ّٕٓ/ُِب اللغة: حصوؿ االستغناء. انظر: اٞنصباح اٞننًن:  ( الًكفىايىةٓ)

ُب االصطبلح: ما ييقصد حصولو من غًن نظر ابلذات إذل فاعلو، ٚني بذلك؛  كفرض الكفاية 
 ألف فعل بعضهم فيو يكفي ُب سقوط اإلٍب عن الباقٌن، مع كونو كاجبنا على اٛنميع . 

 .ََُ/ُ، اإلهباج: ِٗٓ/ُانظر: التوقيف:  
، فتح ّٓ/ُ، اإلقناع للماكردم: ِٔ/ُ، التنبيو: ُْ/ِانظر: الوسيط:  ( كىو اٞنذىب.ٔ)

 .ُْٕ/ُ، هناية احملتاج: ّٕ/ُ، السراج الوىاج: ُٖ/ّ، اجملموع: َْْ/ُالعزيز: 
 .ُٖ/ّ، اجملموع: َْْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٕ)
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 . (ُ)أهنما سنتاف ُب غًن اٛنمعة فرضا كفاية فيها واثلثهما:
ل بػػو ل السػػنة ّنػا تنػادى كتنػادى فػإف قلنػا: ٨نػا سػػنتاف، فهمػا سػنتاف علػػى الكفايػة، 

. فػػإف تركهمػػا أىػػل البلػػد دل (ِ)نػػو فػػرض كفايػػة، علػػى مػػا سػػيأٌبإالفريضػػة، علػػى قولنػػا: 
 .(ّ)يقاتلوا عليهما على الصحيح

بػػو الفػػرض أف ينتشػػر األذاف ُب ٗنيػػع  يػىتىػػأىد لكإف قلنػػا: فػػرض كفايػػة، فأقػػل مػػا 
ف كاحػػد ٚنعوىػػا كلهػػم سػػقط أىػػل ذلػػك اٞنكػػاف، فػػإف كانػػت قريػػة صػػغًنة ُنيػػث إذا أذ  

ف ُب كل موضع كاحػد ُنيػث ينتشػر ؤذ  كجب أف يي  اكبًنن   االفرض بواحد، كإف كاف بلدن 
ف كاحػػد فقػػط سػػقط اٜنػػرج عػػن أىػػل الناحيػػة الػػذين ٚنعػػوه األذاف ُب ٗنػػيعهم، فػػإف أذ  

 دكف غًنىم.
قاؿ الفوراشل: كيسقط فرض األذاف بصبلة كاحدة ُب كػل يػـو كليلػة ٩نػب لكػل 

 .(ْ)صبلة
 .(ٓ)قاؿ اإلماـ: كدل أر ألصحابنا إ٩نابو لكل صبلة

قػػػاؿ النػػػوكم: كىػػػذا خػػػبلؼ ظػػػاىر كػػػبلـ ٗنهػػػور أصػػػحابنا، فمقتضػػػى كبلمهػػػم 
 . (ٕ)، كىو الصواب(ٔ)كجوبو لكل صبلة على ىذا القوؿ

                              
، اٞننهاج: َْْ/ُ، فتح العزيز: ّٓ/ُ، اإلقناع للماكردم: ُْ/ِ( انظر: الوسيط: ُ)

، إذل ابن خًناف كأيب َُٕ/ُُب اٞنهذب ، عزاه الشًنازمَِْ/ِ، كفاية النبيو: ِِ/ُ
حكاه السرخسي أيضنا عن أ٘ند  : ُٖ/ُّب اجملموع سعيد اإلصطخرم، كقاؿ النوكم

 السيارم من أصحابنا.
 فما بعدىا من النص احملقق.  ُِٗ( سيأٌب ُب صػِ)
، اٜنلية: ُْ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أهنم ال يقاتلوف إذنا عليهما. انظر: الوسيط: ّ)

، اجملموع: َْْ/ُ، فتح العزيز: ٖٓ/ِ، البياف: ّْ-ْْ/ِ ، التهذيب:ّٓ/ِ
 .ّٕٓ/ِ، النجم الوىاج: ُِٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِٖ/ّ

 .َْٓ/ِ، كفاية النبيو: ُٖ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
 .ّٕ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 ( على القوؿ: أبنو فرض كفاية.ٔ)
 .ِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٕ)
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منػػو كجػػب قتػػاٟنم بعػػد اإلنػػذار، كإف قلنػػا:  ١نىىل ػػةفلػػو امتنػػع أىػػل بلػػدة أك قريػػة أك 
. كال يسػقط (ِ)ُب اٛنمعة، فقيل: ىو الػذم يقػاـ بػٌن يػدم اٝنطيػب (ُ) ابفرتاضهماي

 أبذاف ُب يـو اٛنمعة لغًن اٛنمعة.
ال يكتفػػي أصػػحاب اٞنسػػاجد اٞنتقاربػػة أبذاف بعضػػهم، بػػل  سػػتحب أفٍ يي  فــرع:

 .(ّ)ف ُب كل مسجدو كاحده، كأف يكوف األذاف بقرب اٞنسجديؤذًٌ 
صوصػة إذل صػلوات ٢نصوصػة كٞنا كاف األذاف دعػاء نس ٢نصوصػٌن بكيفيػة ٢ن

 جعل كبلـ الباب ُب ثبلثة فصوؿ:
 :الفصل األول: يف بيان الصلوات اليت شرع ذلا األذان

فهػػػذه أربعػػػة  ،(ْ)اةكضػػػبطها الغػػػزارل أبهنػػػا ٗناعػػػة الرجػػػاؿ ُب كػػػل مفركضػػػة مػػػؤد  
 قيود:

فػػاٞننفرد ُب صػػحراء أك بلػػد إذا دل يبلغػػو نػػداء غػػًنه ىػػل لػػو أف  : اٛنماعػػة.األول
 فيو ثبلثة أقواؿ: ،؟ يؤذف

 .(ٓ)اٞننصوص ُب القدصل كاٛنديد، نعم الصحيح
 .(ٔ)، ال-كىو ُب القدصل- واثنيهما:
. (ٕ)ف كإال فػػبل، أنػػو إف رجػػا حضػػور ٗناعػػة أذ  -جػػو أبػػو إسػػحاؽخر  - واثلثهــا:

                              
 .َْْ/ُنراجعهما(، كذا، غًن كاضح. كاٞنثبت من فتح العزيز: ( ُب األصل: )ال ُ)
: "كإذا قلنا األذاف فرض كفاية ُب اٛنمعة، فقيل:  َّٔ/ُُب الركضة ( عبارة النوكمِ)

الواجب ىو الذم بٌن يدم اٝنطيب. كقيل: يسقط الوجوب ابألذاف اٞنأٌب بو لصبلة 
 اٛنمعة كإف دل يكن بٌن يدم اٝنطيب".

، الغرر البهية: َّٕ/ُ، حاشية اٛنمل: ٗٓ/ِ، النجم الوىاج: ُِٖ/ّموع: ( انظر: اجملّ)
 .ْْٕ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُّٗ/ُ، مغين احملتاج: ِٕٕ/ُ

 .ْْ/ِ( انظر: الوسيط: ْ)
، كفاية َّٔ/ُ، الركضة: َُٓ/ٖ، اٞنختصر: َُِ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ٓ)

 .ّْٔ/ُٓنفة احملتاج: ، ُّْ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنة: ّٔٗ/ّالنبيو: 
 . ِّ/ِ، اٜنلية: َٓ/ِ، اٜناكم الكبًن:  ْْ/ِ( انظر: الوسيط: ٔ)
 .َُٕ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٕ)
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 كإف بلغو أذاف غًنه فطريقاف:
 .(ُ): أنو كما لودل يبلغوأحدمها
 .(ِ): القطع أبنو ال يؤذفواثنيهما
قيمػػػػت فيػػػػو ٗناعػػػػة فػػػػالنص ُب األـ أنػػػػو الػػػػركايشل: إف كػػػػاف ّنسػػػػجد أي  (ّ)كقػػػػاؿ/

قػػيم، كإف  ف كيي سػػتحب، كىػػو علػػى حػػالٌن، فػػإف كانػػت اٛنماعػػة األكذل انصػػرفت يػػؤذًٌ يي 
 انتهى. ،(ْ)قمف كدل يي كاف عقب فراغها من الصبلة كدل تنصرؼ دل يؤذًٌ 
 كإف قلنا: ال يؤذف، ففي اإلقامة طريقاف:

 .(ٓ)فيها كجهاف. قاؿ النوكم: كىو غلط: أحدمها
 ؛. كإف قلنػػػا: يػػػؤذف أقػػػاـ، كىػػػل يرفػػػع صػػػوتو ؟(ٔ)قػػػيم: القطػػػع أبنػػػو يي وأصـــحهما

                              
، ُْٔ/ُ، فتح الوىاب: َٗ/ُ، غاية البياف: ِْٔ/ُ( كىو اٞنعتمد. انظر: ٓنفة احملتاج: ُ)

ُب  نوكم. قاؿ الٕٗ/ُ، دليل احملتاج: ِْٔ/ُ، الغرر البهية: ِٔٗ/ُحاشية اٛنمل: 
: "كهبذا الطريق قطع اٞناكردم كالبندنيجي، قاؿ البندنيجي: القوؿ اٛنديد  ٖٓ/ّاجملموع

 يؤذف، كالقدصل ال".
، النجم الوىاج: َّٔ/ُ، الركضة: َْٓ/ُ، فتح العزيز: ْٓ/ِ( انظر: الوسيط: ِ)

 ، قاؿ: "ألف مقصود األذاف حصل أبذاف غًنه".ٖٓ/ّ. ُب اجملموع ْٔ/ِ
 /أ(.ُٓٓ)( هناية ؿ: ّ)
ُب  -ر٘نو هللا-قاؿ اإلماـ الشافعي ،ّْٗ/ِ، كفاية النبيو: ُْٕ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)

: "كال أحب أف يرتؾ األذاف لصبلة مكتوبة انفرد صاحبها أك ٗنع كال  َُِ/ُاألـ 
اإلقامة ُب مسجد ٗناعة ك  كال صغر، كال يدع ذلك الرجل ُب بيتو كال سفره كأن عليو 

كإف دخل : " َُّ/ُكقاؿ ُب موضع آخر من األـ ٛنماعة العظاـ أحظ"، ُب مساجد ا
 مسجدا أقيمت فيو الصبلة أحببت لو أف يؤذف كيقيم ُب نفسو".

: "فإف قلنا: يؤذف أقاـ، كإف قلنا: ال يؤذف، فهل يقيم؟،  ٖٓ/ُّب اجملموع  ( عبارة النوكمٓ)
حكاه ٗناعةه من اٝنراسانيٌن فيو فيو طريقاف، الصحيح كبو قطع اٛنمهور يقيم، كالثاشل 

 كجهاف، كىذا غلطه".
، كفاية النبيو: َّٔ/ُ، الركضة: َْٓ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ٔ)

 .َُْ/ُ، هناية احملتاج: ٕٗ/ُ، مغين احملتاج: ّّٗ/ِ
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، سواء رجا حضػور ٗناعػة افإف كاف ّنسجد قد صلت فيو ٗناعة دل يرفعو قطعن  ينظر:
 . فإف دل يكن كذلك فوجهاف:(ِ)فهم إثبات كجو أنو يرفعوككبلـ الركايشل يي  ،(ُ)أـ ال

 .(ّ): نعمأصحهما
 . (ْ): إف رجا حضور ٗناعة رفع كإال فبلواثنيهما

قاؿ اإلماـ: كال نعين بقولنا: أنو ال يرفعو أف األكذل أف ال يرفعو فإف الرفع أكذل، 
قػػػاؿ النػػػوكم: كاٞننصػػػوص الػػػذم نقلػػػو  ،(ٓ)لكػػػن نعػػػىن بػػػو أف يعتػػػد أبذانػػػو كإف دل يرفعػػػو
بػػػبل خػػػبلؼ، كإ٧نػػػا اٝنػػػبلؼ ُب اسػػػتحباب  اٛنمهػػػور أف اٞننفػػػرد يعتػػػد أبذانػػػو بغػػػًن رفػػػع

 . (ٔ)سمع من ىو عندهالرفع، كيكفى أف ييٍسًمعى نفسو، كشرط اإلماـ أف يي 
 ، أم: دل يقصده ابألذاف.(ٕ)ف لوأحد أبذاف رجل دل يؤذًٌ كيصلي قاؿ ُب األـ: 

قاؿ األصػحاب: لػو اجتػاز ّنسػجد قػد أيذًٌفى فيػو اكتفػى بػذلك األذاف كإف كػاف 
  .(ٖ)يقصدهاٞنؤذف دل 

                              
عزيز ُب فتح الك . ُِٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٕ/ُ، السراج الوىاج: ٗ/ُ( انظر: اٞننهاج: ُ)

: "ىاىنا ال يرفع الصوت لئبل يتوىم السامعوف دخوؿ كقت صبلة أخرل سيما  َْٔ/ُ
 ُب الغيم".

: "فأفهم كبلمو  ّْٗ/ِفقاؿ ُب كفاية النبيو  ،قد أشار إذل ذلك أيضنا ابن الرفعة( ِ)
)الركايشل( أن إذا قلنا: يؤذف كيقيم، يرفع هبما صوتو؛ ألنو قاؿ بعد حكاية ىذه الطريقة: 

 ".ن أصحابنا من قاؿ: إنو يؤذف كيقيم ُب نفسو بكل حاؿ، كال يرفع صوتوكم
 ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو يرفع صوتو ابإلقامة إذا دل يكن كذلك.ّ)

، كفاية النبيو: ٖٓ/ّ، اجملموع: َْٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٕ/ُانظر: ُنر اٞنذىب: 
 .ٕٗ/ُل احملتاج: ، دليُِٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِٕٗ/ُ، حاشية اٛنمل: ّْٗ/ِ

، كفاية النبيو: َّٔ/ُ، الركضة: َْٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٕ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)
ِ/ّْٗ. 

 .ْٕ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 .ٖٔ/ّ، اجملموع: ْٕ/ِ، هناية اٞنطلب: َُٓ/ٖاٞنختصر:  ,َُٔ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
 دل يؤذف لو..".: "يصلي الرجل أبذاف الرجل  َُٕ/ُ( عبارتو ُب األـ ٕ)
 .ِْٔ/ُ، الغرر البهية: ُِٗ/ّ، اجملموع: ُْٕ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٖ)
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 ،ف اٞنؤذنػوف كأقػاموا دل ٪نػتج إذل أذاف كال إقامػةقد دخل ليصلي بعد األذاف فػأذ  
 . (ُ)فف حٌن أذ  قيم إف كاف قد أجاب اٞنؤذًٌ ف ُب نفسو كيي ستحب أف يؤذًٌ كقيل: يي 
 

 فثبلثة أقواؿ: ،فإذا أراد ٗناعة النسوة صبلة ،صبلة الرجاؿالقيد الثاين: 
 .(ِ)األذاف كاإلقامة ستحب ٟنن  يي  أحدىا:
ال يػيؤىذًٌف  كال ييًقٍمنى  : أهنن  والثاين

(ّ). 
، أنػػػػػػو يسػػػػػػتحب ٟنػػػػػػن اإلقامػػػػػػة كال يػيػػػػػػؤىذًٌف  -كبػػػػػػو قطػػػػػع اٛنمهػػػػػػور-: وأصــــــحها

ف، ، فػإف قلنػا: تػؤذًٌ (ٓ)كػره علػى اٞنػذىب، فلو أىذ نىٍت من غًن رفع صػوت دل يي (ْ)األذاف
فيػػػػو  ،كػػػػره ؟أك يي  ،كىػػػػل ٪نػػػػـر ،افػػػػبل ترفػػػػع الصػػػػوت فػػػػوؽ مػػػػا تسػػػػمعو صػػػػواحبها قطعنػػػػ

 كجهاف:
 صوهتا عورة. ، كيظهر ٓنر٬نها على اٝنبلؼ ُب أف  (ٔ)أكٟنما أصحهما 

كإف  ،ف، فهػذه أكذلفػإف قلنػا: الرجػل اٞننفػرد ال يػؤذًٌ  ؛كلو أرادت اٞننفردة الصبلة
أكػػره ٟنػػا هػػا دل قػػيم. قػػاؿ الشػػافعي: فلػػو تركتٍ ف، ففػػي اٞنػػرأة األقػػواؿ الثبلثػػة، كتي قلنػػا: يػػؤذًٌ 

 . كاٝننثى اٞنشكل كاٞنرأة.(ٕ)من تركها ما أكره من تركها من الرجاؿ
 

                              
 َُّ/ُ. ُب األـّْٗ/ِ، كفاية النبيو: ُْٕ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٖٕ/ِ( انظر: البياف: ُ)

ا أقيمت فيو الصبلة أحببت لو أف يؤذف كيقيم ُب نفسو(.)  كإف دخل مسجدن
 : نص عليو ُب البويطي، كحكاه اٝنراسانيوف. ََُ/ّ(  قاؿ النوكم ُب اجملموع ِ)
، كذا عزاه إليو ابني الرفعة ُب كفاية النبيو َُِٕ/ِ( بو قاؿ القاضي حسٌن ُب التعليقة ّ)

ّ/ِٓٔ. 
، اجملموع: ْٓ/ِ، هناية اٞنطلب: ُٓ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ْ)

 .َْٔ/ُ، هناية احملتاج: ََُ/ّ
، ََُ/ّ، اجملموع: ْٓ/ِ، هناية اٞنطلب: ُٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُّ/ُاألـ:  ( انظر:ٓ)

 .َِّ/ُمغين احملتاج: 
. انظر: الوسيط: ٔ) ، الركضة: َْٕ/ُ، فتح العزيز: ْٓ/ِ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو ٪نـر

 .ُّٓ/ُ، مغين احملتاج: َْٔ/ُ، هناية احملتاج: َِٕ/ُ، إعانة الطالبٌن: َّٕ/ُ
 .َُّ/ُ: األـ: ( انظرٕ)



 

 
291 

ُب غػػًن الصػػلوات اٝنمػػس اٞنفركضػػة أذاف  (ُ)فلػػيس/ ،اٞنفركضػػةالقيــد الثالــث: 
 كالعيدين، أك ال كالضحى.  ؛سن فيها اٛنماعةكال إقامة، سواء يي 

قاؿ  ،ة جامعةالصبل ؛لصبلة العيدين كالكسوفٌن كاالستسقاء (ِ)نادللكن يي 
على  إذل الصبلة، دل أكرىو، كإف قاؿ: حي   (ّ)الصبلة، فلو قاؿ: ىىليْمٍوا الشافعي: أك

ف كأقاـ كيتوقى ٗنيع كبلـ األذاف، كلو أذ   (ْ)الصبلة، فبل أبس كأحب أف يػىتػىوىق اه
 . (ٓ)للعيد كرىتو

 بل ىو مستحب. : لو قاؿ: حي على الصبلة، جاز،(ٔ)كقاؿ صاحب العدة

                              
 /ب(.ُٓٓ( هناية ؿ: )ُ)
 .َّٕ/ُ، كالركضة: ْٓ/ِ( ُب األصل زايدة )ال(، كاٞنثبت من الوسيط: ِ)
.ىىليم   (ّ)  : كلمةه ّنعىن الدعاء إذل الشيء كما يقاؿ: تػىعىاؿى
قاؿ اٝنليل: أصلو )دلي ( من الض مًٌ كاٛنمع، كمنو: دلى  اَّلل ي شىعىثىوي، ككأف اٞننادم أراد: دلي  نػىٍفسىكى  

ا. كقيل:  نىا، كىا للتنبيو، كحذفت األلف ٔنفيفنا لكثرة االستعماؿ، كجعبل اٚننا كاحدن إلىيػٍ
ٍل أيـ ( أىٍم: قيًصدى، فنقلت حركة اٟنمزة إذل البلـ ، كسقطت، ٍب جعبل كلمةن أصلها )ىى

 . مادة: ىلم.ُُْ/ّْ، اتج العركس: ّٗٔ/ِانظر: اٞنصباح: كاحدةن للدعاء. 
، اٞنعجم ِّٓ/َْ. انظر: اتج العركس: الشيء: حذره كْننبو، كاتػ قىى ّنٍعىنن كاحدو  تػىوىق ى( ْ)

 . مادة: كقي.َُِٓ/ِالوسيط: 
 .ِٗٔ؛ َُٕ/ُ( انظر: األـ: ٓ)
الصغرل  -بضم العٌن–( صاحب العدة: كتاب )العيدة( عند اإلطبلؽ، يكوف ىو العيدة ٔ)

اٞنعركؼ: أبيب -الط م الضرير اٞنكيأليب اٞنكاـر إبراىيم بن علي بن اٜنسٌن الشباشل 
ىػ. كىو ابن أخت عبد الواحد أ٘ند بن إٚناعيل ِّٓاٞنكاـر الركايشل، اٞنتوَب سنة 

 ب، كىو اٞنقصود ىنا. الركايشل صاحب ُنر اٞنذى
العيدة الك ل أليب عبد هللا )اٜنسن( -أما )العدة الك ل( فهي شرح إلابنة الركايشل، كىي
ىػ. ككلتا٨نا  ْٓٗىػ. كقيل: سنة ْٖٗأك )اٜنسٌن( بن علي الط م اٞنكي اٞنتوُب سنة 

لدين عبد غًن العيدة ُب شرح العمدة ُب فقو إماـ السنة أ٘ند بن حنبل الشيباشل، لبهاء ا
انظر: طبقات الشافعة الك ل:  ىػ.ِْٔالر٘نن ابن إبراىيم اٞنقدسي اٞنتوُب سنة 

 .َُِ/ِ، األعبلـ: ُُِٗ/ِكشف الظنوف:   ،َِِ/ُْسًن أعبلـ:  ،ّْٗ/ْ
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 .(ِ)قاؿ النوكم: الصواب ما نص عليو .(ُ)كرهكقاؿ الدارمي: يي 
 كقاؿ الط م: يتخًن بٌن أف يقوؿ: الصبلة جامعة، ىىليْمٍوا إذل الصبلة.

 .(ّ)كقاؿ القاضي حسٌن: يقوؿ: الصبلة، كال يقوؿ: جامعة، انتهى
ل اٛننازة فقيل: ينادى ل لصبلة الرتاكيح إذا صليت ٗناعة. كأما صبلة ككذا ينادى 

ل ٟنػػػا بػػػػذلك كال : ال ينػػػادى (ْ)كقػػػاؿ الشػػػيا أبػػػػو حامػػػد كطائفػػػة ،ٟنػػػا الصػػػبلة جامعػػػة
 .(ٔ)، كىو اٞننصوص(ٓ)غًنه

كال أذاف كال إقامة للمنذكرة. كقاؿ صػاحب الػذخائر: يػؤذف ٟنػا كيقػيم إذا قلنػا: 
يسػػػػػػلك ابلنػػػػػػذر مسػػػػػػلك الواجػػػػػػب. قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: كىػػػػػػو غلػػػػػػط خػػػػػػبلؼ مػػػػػػا عليػػػػػػو 

 .(ٕ)األصحاب
 

                                                                            
ًة كىو  َُّ/ُٓب اجملموع  قاؿ النوكم : "كحكى الرافعي عن أيب اٞنكاـر صاحب العيد 

ًة أيب عبد هللا  اٜنسٌن بن علي الط م اإلماـ اٞنشهور الذم ينقل عنو غًن صاحب العيد 
 .صاحب البياف"

كقاؿ : " ُٓ/ٓفالظاىر، أف صاحب العدة ىنا ىو: أبو اٞنكاـر الركايشل؛ ففي اجملموع 
صاحب اٍلعيد ًة: لو قاؿ: حي على الصبلة، جاز بل ىو مستحب"، كُب فتح 

العيد حي  على الصبلة، فبل أبس  : "كذكر ُب العٌدة: أنو لو نودم لصبلة َّٔ/ِالعزيز
 بل ىو مستحب"، كاٞنؤلف ينقل عن النوكم كالرافعي كثًنان، كهللا أعلم.

 .ُٓ/ٓ( انظر: اجملموع: ُ)
، الوسيط: َُٖ-َُٕ/ُ، اٞنهذب: ْٖٔ/ِ، التعليقة: ْٖ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)

 .ْٖ/ّموع: ، اجملَْٖ/ُ، فتح العزيز: َٔ/ِ، البياف: ّٕ-ّٔ/ِ، اٜنلية: ْٔ/ِ
 .ْٔٓ/ْ( انظر: كفاية النبيو: ّ)
نًيًجي، كاحملاملي، كصاحب العدة، كالبغوم، كغًنىم.( ٣نن قاؿ ذلك أيضنا: ْ)  البػىٍندى

 .ْٔ/ٓ، كفاية النبيو: ٕٕ/ّ، : اجملموع: َْٖ/ُ، فتح العزيز: ْْ/ِانظر: التهذيب: 
 .ٕٕ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
، ْْ/ِ، التهذيب: ُْٓ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٗٓ/ِ، البياف: َُِ/ُ( انظر: األـ: ٔ)

 . ُّْ/ُ، مغين احملتاج: َّٕ/ُالركضة: 
 .ْٓ/ِ، النجم الوىاج: ُّٖ/ُ، مغين احملتاج: ٕٕ/ّ( انظر: اجملموع: ٕ)
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 كُب األذاف للفائتة ثبلثة أقواؿ: ،اةاٞنؤد  القيد الرابع: 
 .(ُ)قيمف ٟنا، كلكن يي الصحيح عند الرافعي، أف ال يؤذًٌ  اجلديد
 .(ِ)أنو يؤذف ٟنا، كصححو النوكم كنقل تصحيحو عن اٛنمهور والقدمي
قػػػػاؿ  ،(ّ)ف كإال فػػػػبل: عػػػػن اإلمػػػػبلء، أنػػػػو  إف رجػػػػا حضػػػػور ٗناعػػػػة أذ  والثالــــث

: األذاف ُب اٛنديد حق الوقػت، كُب القػدصل حػق الفريضػة، كُب اإلمػبلء حػق (ْ)األئمة
قيمػػػت الفائتػػػة ٗناعػػػة سػػػقط القػػػوؿ كلػػػو أي  ،كيقػػػيم ٟنػػػا علػػػى األقػػػواؿ كلهػػػا ،(ٓ)اٛنماعػػػة
 . (ٔ)الثالث

كجب  ،ف ٟنا ؟اة ىل يؤذ  اٝنبلؼ ُب أف اٞننفرد ابٞنؤد   (ٕ)قاؿ الرافعي: م، أثبتنا
ف ٟنػػا ففػػي فيقػػاؿ: إف قلنػػا: اٞنػػؤداة ال يػػؤذف ٟنػػا فالفائتػػة أكذل، كإف قلنػػا يػػؤذ  أف يرتػػب 

 .(ٖ)الفائتة خبلؼ
كلو قضى فوائت على التوارل ففي األذاف األكؿ ىذه األقواؿ، كال يؤذف آخرىػا 

 ؛ إذ ال توارل بٌن أذانٌن ُب كقت إال ُب صورتٌن:اقطعن 

                              
، الوسيط: َُٓ/ٖ. كانظر: اٞنختصر: "كما فات كقتو أقاـ كدل يؤذًٌف: " َُٓ/ٖ( ُب األـ ُ)

، اجملموع: َْٖ/ُ، فتح العزيز: َُٖ/َُٕ/ُ، اٞنهذب: ْٖٔ/ِ، التعليقة: ْٔ/ِ
ّ/ْٖ. 

، اٞنهذب: ْٖٔ/ِ، التعليقة: ْٕ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
، اجملموع: َْٖ/ُ، فتح العزيز: َٔ/ِ، البياف: ّٕ-ّٔ/ِ، اٜنلية: َُٖ-َُٕ/ُ
ّ/ْٖ. 

، اٜناكم الكبًن: ْٖٔ/ِ، التعليقة: َُٖ-َُٕ/ُاٞنهذب: ، ْٔ/ِ( انظر: الوسيط: ّ)
 .ْٖ/ّ، اجملموع: ّٕ-ّٔ/ِ، اٜنلية:ْٖ/ِ

 ( ىم األصحاب ُب اٞنذىب. ْ)
 .َّٖ/ُ، الركضة: َْٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
، َْٗ/ُ، فتح العزيز: ِْْ/ُانظر: ُنر اٞنذىب:  كذا قالو األصحاب ُب اٞنذىب.  (ٔ)

 .ْٓٔ/ُ، ٓنفة احملتاج: ْٕ/ِالوىاج: ، النجم ْٖ/ّاجملموع: 
 :"استثىن".  َْٖ/ُ( ُب فتح العزيزٕ)
 . َْٖ/ُ( أم ففيو اٝنبلؼ اٞنذكور. انظر: فتح العزيزٖ)
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فيػػؤذف ٟنػػا ٍب يصػػليها كيػػدخل كقػػت : أف يػػؤخر الظهػػر إذل آخػػر كقتهػػا إحــدامها
 العصر فيؤذف ٟنا.

 

قػيم لكػل ف ٟنا كيي ف لفائتة كصبلىا فدخل كقت صبلة عقبها يؤذًٌ : إذا أذ  الثانية
ـ فريضػة الوقػت كمقضػية، فػإف قػد   (ُ)كاحد مػن الفوائػت كلػو كاذل بػٌن فريضػة الوقػت/

كإف  ،(ِ)رايف اٝنػػبلؼ فيػػوشػػعر َنػػككػػبلـ اٞنػػاكردم يي  ،فف ٟنػػا كأقػػاـ للمقضػػية كدل يػػؤذًٌ أذ  
 . (ّ)ـ اٞنقضية أقاـ ٟنا، كُب األذاف ٟنا اٝنبلؼقد  

إف قلنػػػا: يػػػؤذف للمقضػػػية، دل  ؛كأمػػػا فريضػػػة الوقػػػت، فقػػػد قػػػاؿ الفػػػوراشل كاإلمػػػاـ
 . (ٓ)ف للمؤداة كأقاـ على األصح عند القاضي كجـز بو اإلماـ. أذ  (ْ)يؤذف ٟنا

اإلقامػػػة لصػػػلوات الوقػػػت بعػػػد الفائتػػػة كقػػػاؿ الرافعػػػي: األظهػػػر أنػػػو يقتصػػػر علػػػى 
 .(ٕ)كجـز بو ٗناعة: . قلت(ٔ)امطلقن 

الس رىٍخًسػيكقػاؿ 
، فيحصػل ثبلثػة أكجػو. قػاؿ النػوكم: كاألصػح (ٗ): يػؤذف ٟنػا(ٖ)

                              
 /أ(.ُٔٓ( هناية ؿ: )ُ)
 .ْٖ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
 ( ففيو اٝنبلؼ اٞنذكور من األقوالثبلثة، كاألصح اٞنعتمد ُب اٞنذىب أنو يؤذًٌف ٟنا.ّ)

 .َّٖ/ُ، الركضة: َْٗ/ُ، فتح العزيز: ُْْ/ُانظر: ُنر اٞنذىب: 
 .ْٖ/ّ، اجملموع: ِٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 .ِٓ/ِ، هناية اٞنطلب: َٓٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٓ)
 .َْٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
كالركايشل  ،ْٔ/ِ، كالبغوم ُب التهذيب ِٓ/ِإماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب ٣نن جـز بو:  (ٕ)

 ، كغًنىم.ْْٔ/ِ، كابن الرفعة ُب كفاية النبيو ُْْ/ُُب ُنر اٞنذىب 
، صاحب التعليقة، ىو: العبلمة، أبو الفرج عبد الر٘نن بن أ٘ند السرخسي( السرخسي، ٖ)

من أجبلء أصحاب اٞنذىب الشافعي ّنرك، تفقو على القاضي اٜنسٌن، كمن تصانيفو 
ىػ.  كتوُب ّنرك ُب ِّْىػ أك  ُّْ)األمارل( كيعرؼ أيضنا بػ)الزٌاز(. كاف مولده سنة 

 ىػ.  ْْٗشهر ربيع اآلخر سنة 
 .ِِّ/ُ، طبقات الشافعية: َُُ/ٓانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

 .ْٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٗ)
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 .(ُ)أف ال يؤذف ٟنا إال أف يؤخرىا ُنيث يطوؿ الفصل بينهما
ف لػػػؤلكذل اٛنػػػامع بػػػٌن الصػػػبلتٌن لسػػػفر أك مطػػػر، إف قػػػدـ األخػػػًنة إذل األكذل أذ  

ر األكذل إذل كقػت الثانيػة كمػا لػو أخػر الظهػر إذل كأقاـ ٟنما كال يؤذف للثانيػة، كإف أخ ػ
العصػر كبػدأ ابألكذل أقػاـ لكػلٌو منهمػػا كدل يػؤذف للعصػر، كُب األذاف للظهػر األقػػواؿ ُب 

 . (ِ)الفائتة
 .(ّ)كقاؿ القاضي كاٞنتورل: إف قلنا: يؤذف للفائتة، فهذه أكذل، كإال فوجهاف

 .(ٓ)كأنو يؤذف ٟنا عند النوكم ،(ْ)كاألصح، أنو ال يؤذف ٟنا عند الرافعي
ال يػػػػؤذف  :كقػػػػاؿ اإلمػػػػاـ: ينقػػػػدح أف نقػػػػوؿ: يػػػػؤذف للظهػػػػر كالعصػػػػر، كإف قلنػػػػا

اة ككقت الثانية كقت األكذل للعذر، كإما ألف إخبلء العصر عػن إما ألهنا مؤد   ؛للفائتة
قػػػع قبػػػل الظهػػػر للعصػػػر، كقػػػد يػػػؤذف اإلنسػػػاف األذاف ُب كقتهػػػا بعيػػػد بعػػػذر األذاف الوا

 (ٔ)األذاف لتلك الصبلة، فعلػى األكؿ لصبلة كأيٌب بعده بغًنىا كال يقدح ذلك ُب أف  
انتهػػى. لكػػن سػػيأٌب ُب ابب  (ٖ)يكػػوف للعصػػر، (ٕ)كعلػػى الثػػاشل ،يكػػوف األذاف للظهػػر

 ،اٞنػػػػػؤداة ُب كقػػػػػت الثانيػػػػػة أداء أك قضػػػػػػاء ؟ (ٗ)اٛنمػػػػػع ذكػػػػػر خػػػػػبلؼ ُب أف  األكذلي
                              

 .َّٖ/ُ( انظر: الركضة: ُ)
 .ِّٗ( راجع النص احملقق صػِ)
 األكؿ: كبو قطع السرخسي ُب األمارل، أنو ال يؤذف ٟنا. الوجها: (ّ)

 الثاشل: يؤذف ٟنا، كبو قطع البغوم كصاحب العدة، كالقاضي حسٌن، كىو األصح.
 .ٖٔ/ّ، اجملموع: ْٕ/ِالتهذيب: ، ِْٖ، التتمة: ص/ َٓٔ/ِانظر: التعليقة: 

 .َْٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .َْٓ/ُ. كىو الذم رجحو الرملي ُب هناية احملتاج: َّٖ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
 على التعليل األكؿ.  :( أمٔ)
 على التعليل الثاشل.  :( أمٕ)
ع أبنو يؤذف قبل فالوجو عندم: القط: " ّٓ/ِأيضنا ُب هناية اٞنطلب  ( كقاؿ إماـ اٜنرمٌنٖ)

صبلة الظهر كيقيم، ٍب يقيم بعد الفراغ من صبلة الظهر، كيفتتح صبلة العصر. فهذا كلو 
 إذا قلنا: ٩نب رعاية الرتتيب كاٞنواالة".

 ( ُب األصل: )األكؿ(. كاٞنثبت ىو الصحيح لغةن.ٗ)
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 .(ُ)كاألصح األكؿ
 ف للعصر اليت بػدأ هبػا قػوالن إنو يصح اٛنمع، أذ   ؛كإف بدأ ابلثانية كقلنا ابٞنذىب

 . (ِ)ف للثانية سواء قلنا: الرتتيب شرط، أـ الكأقاـ ٟنا، كال يؤذًٌ  اكاحدن 
كاٞنقضػية، ففػي األذاف ٟنػا كقاؿ الفوراشل: إذا شرطنا الرتتيب فبدأ ابلعصػر فهػي  

 .(ّ)اٝنبلؼ
 . (ْ)كقاؿ اٞناكردم: يؤذف للعصر دكف الظهر

ف لكػػػػل كاحػػػػدة مػػػػن سػػػػتحب أف يػػػػؤذًٌ كجػػػػو: أف اٛنػػػػامع يي  (ٓ)كعػػػػن ابػػػػن القطػػػػاف
 .(ٔ)كىذا غلط :قاؿ النوكم ،رـ أك أخ  صبلٌب اٛنمع سواء قد  

 

فإف كاف  ،قيمت صبلة ٗناعة ُب مسجد ٍب حضر ٗناعة أخرلإذا أي  (ٚ)فرع:/
أـ ال،  اكػػره ٟنػػم إقامػػة اٛنماعػػة فيػػو سػػواء كػػاف مطركقنػػاٞنسػػجد لػػيس لػػو إمػػاـ راتػػب دل يي 

كػػره إقامػػة اٛنماعػػة فيػػو بغػػًن إذنػػو علػػى   (ٖ)كإف كػػاف لػػو إمػػاـ راتػػب كىػػو غػػًن مطػػركؽ

                              
الركضة: ، ّّْ/ِ، فتح العزيز: ِٕٓ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ُ)

 .ِْْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٖٔ/ْ، كفاية النبيو: ْٖٓ/ُ
، ّّ/ِ، اٜنلية: ْٕ/ِ، التهذيب: ْٖ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)

 .ٖٔ/ّ، اجملموع: َُْ/ُ، فتح العزيز: ُٔ/ِالبياف: 
 ، من النص احملقق.ِّٗ( أم ففيو اٝنبلؼ اٞنذكور ُب الفائتة صػّ)

 .ْٓ/ِ، هناية اٞنطلب: ٖٔ/ّ كانظر: اجملموع:
 .ْٖ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)
ىو العبلمة، أبو اٜنسن أ٘ند بن دمحم بن أ٘ند البغدادم اٞنعركؼ اببن ابن القطاف:  (ٓ)

كتصدر لئلفادة، كاشتهر اٚنو، كلو  ، تفقو اببن سريج، ٍب أبيب إسحاؽ اٞنركزم،القطاف
مصنفات ُب أصوؿ الفقو كفركعو، أخذ عنو العلم علماء بغداد، كىو آخر أصحاب ابن 

ىػ. انظر: طبقات ّٗٓسريج كفاة، كمات ببغداد ُب ٗنادل األكذل سنة 
 .ِِٖ/ُِ، سًن أعبلـ النببلء: ِٖٕ/ُالشافعيٌن:

 .َّٗ/ُ، الركضة: ٕٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٔ)
 /ب(.ُٔٓهناية ؿ: ) (ٕ)
 ( أم: فكاف ٢نتصنا أك مهجورنا مثبلن.ٖ)
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، فإف أقػاموا ٗناعػة اثنيػة مكركىػة أك غػًن مكركىػة ففػي اسػتحباب األذاف (ُ)الصحيح
  ٟنم قوالف:

قػػػاؿ اإلمػػػاـ: كاٞنػػػراد أف رفعػػػو  ،، لكػػػن ال يرفػػػع فيػػػو الصػػػوت(ِ)نعػػػم: أصـــحهما
 . كاإلقامة أكذل. كعلى مقابلو ُب اإلقامة كجهاف:(ّ)خبلؼ األكذل

 .(ْ): نعمأصحهما
 

 . (ٔ)الشافعي: ترؾ األذاف ُب السفر أخف منو ُب اٜنضر (ٓ): قاؿفرع
 

  

                              
، كفاية النبيو: ِِِ/ْ، اجملموع: َْٔ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ُ)

 .َْٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُ/ُ، إعانة الطالبٌن: ٗٔ/ُ، عمدة السالك: ّٓٓ/ّ
 .ْْٔ/ُاحملتاج:  ، ٓنفةَّٔ/ُ، الركضة: َْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 .ْٕ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 .ّْٗ/ِ، كفاية النبيو: ٖٓ/ّ، اجملموع: َْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 ( ُب األصل زايدة )ابف(.ٓ)
كال أحب األذاف ُب السفر، كتركو : " َِٗ/ُُب األـ  -ر٘نو هللا–( عبارة اإلماـ الشافعئ)

 فيو أخف من تركو ُب اٜنضر".
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 :(ٔ)الفصل الثاين: صفة األذان
 شرع فيو أمور: كيي 

مىثٍػىنى  ىنى ثػٍ األذاف مى األول: 
، كاإلقامة فػيػرىادىل(ِ)

أف أكثػره   مىثٍػػىنى كاٞنعػىن بكونػو  ،(ّ)
ُب أكلػو أربعػة. كىػو ٙنػس  (ْ)كذلك، كإال فكلمة التوحيد ُب آخره مفردة ك التكبًني

 مىثٍػػىنى كلمة معركفة. كال نريد أف ٗنيع كلمػات اإلقامػة مفػردة، فػإف التكبػًن   (ٓ) عشرةي
. كفيهػا (ٔ)ه، ككذا كلمة اإلقامة على اٛنديد، فعدهتا إحدل عشػرة كلمػةُب أكلو كآخر 

 ُب القدصل أقواؿ أخر:
 .(ٕ): أهنا عشر كلمات، يفرد كلمة اإلقامةأحدىا
 .(ٖ): تسع نفراد التكبًن ُب آخرىاوالثاين

 .(َُ): أهنا ٖناف كلمات نفراد التكبًن أكٟنا كآخرىا كلفظ اإلقامة(ٗ)يوالثالث 
 

                              
 من النص احملقق.  ِٕٖصل األكؿ ُب صػف( الُ)
، كىو معدكؿ عن اثنٌن اثنٌن مىثٍػىنى ( ِ) ، يستوم فيها اٞنذكر -ابلتكرار–: مفرد، كاٛنمع مىثافو

 كاٞنؤنث، كىي ٣ننوعة من الصرؼ، كمعىن مثىن مثىن: اثنٌن اثنٌن.
 . مادة: ثين.ّّْ/ُاٞنعاصرة: ، معجم اللغة العربية َٗ/ُانظر: النظم اٞنستعذب: 

ا، ييقاؿ: جاءكا فيرادل كًفرىادل( فيرادىلّ) ا كاحدن ا بعد كاحدو -ابلكسر-: كاحدن  .، أم: كاحدن
 . مادة: فرد. ِّّ/ّ، لساف العرب: َُُٕ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 

 .َّٗ/ُ( ُب األصل: )كابلتكبًن(، كاٞنثبت من الركضة: ْ)
 األصل: )عشر(، كالصحيح لغة أنو ىنا يوافق اٞنعدكد.( ُب ٓ)
 .ِٗ/ّ، اجملموع: َُٓ/ٖ، اٞنختصر: َُْ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
 .حكاه أبو إسحاؽ، كحكاه القاضي أبو الطيب عن ركاية القاضي أيب حامد (ٕ)

 .ُِْ/ِ، كفاية النبيو: ُُُ/ُانظر: اٞنهذب: 
 .ُِْ/ِ، كفاية النبيو: ٖٓ/ِ ( حكاه إماـ اٜنرمٌن. انظر: هناية اٞنطلب:ٖ)
 ( ُب األصل: )كالثاشل(.ٗ)
 ( حكاه القاضي حسٌن، كالفوراشل، كالسرخسي، كصاحب العدة، كالبغوم.َُ)

 .  ِٗ/ّ، اجملموع: ُٓ/ِ، التهذيب: ْٓٔ/ِانظر: التعليقة: 
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أنو إف رىج عى  :والرابع
ُب األذاف ثػىىن  ٗنيع كلمات اإلقامة فتكوف سبع عشرة   (ُ)
ٍع  أفردي كلمة، كإف دل يػيرىجًٌ
كلمػة، كىػو اختيػار   (ّ)اإلقامة فجعلهػا  إحػدل عشػرةي (ِ)

 .(ٓ()ْ)ابن خز٬نة
ػػةن  سػػتحب أف يكػػوف األذاف مػػرتبلن كيي  (ٔ)]الثــاين:[ كاإلقامػػة ميٍدرىجى

ػػكأف يي  ،(ٚ) ع رجًٌ
    ، قػػػػػػاؿ القاضػػػػػػي (ٖ)كىػػػػػػو: أف أيٌب ابلشػػػػػػهادتٌن مػػػػػػرتٌن بصػػػػػػوت مػػػػػػنخفضُب األذاف 

                              
  .-ر٘نو هللا-ُب كبلـ اٞنؤلف الحقنا )الرتجيع( ( سيأٌب تعريفُ)
 .ّٗ/ّكاٞنثبت من اجملموع  ( ُب األصل: )أفراد(،ِ)
 ، كىو الصحيح لغةن.َُّ/ُ( ُب األصل: )أحد عشر(، كاٞنثبت من الركضة: ّ)
بن صاحل بن بكر السلمي النيسابورم،  ىو: اإلماـ، أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن خيزى٬ٍنىة( ْ)

و، صاحب التصانيف، عين ُب حداثتو ابٜنديث كالفقو، الشافعي، اٜنافظ، اٜنجة، الفقي
ٚنع من خلق منهم إسحاؽ بن  ح، صار يضرب بو اٞنثل ُب سعة العلم كاإلتقاف،

ىػ. انظر: طبقات  ُُّكتوُب سنة  ىػ. ِِّكلد سنة  راىويو، كدمحم بن ٘نيد الرازل.
 .ِِٓ/ُُ، سًن أعبلـ النببلء: َُٗ/ّالشافعية الك ل: 

 .ْٗ-ْٖ/ِ، النجم الوىاج: ّ.ٗ/ُ، الركضة: ُٓ/ِ، ُُْ/ُفتح العزيز: ( انظر: ٓ)
، هناية ّٓ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  .كاٞنذىب أهنا إحدل عشرة كلمة سواء رجع أـ ال

 .َْٖ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّٗ/ّ، اجملموع: ْٓٔ/ِ، التعليقة: ٕٓ/ِاٞنطلب: 
 لفرع الثاشل(.. أم )آَ/ِ( ساقط من األصل، كاٞنثبت من الوسيط: ٔ)
: أف أيٌب بكلماهتا مبينة من غًن ٕنطيط : "كالرتتيل ُِْ/ُُب فتح العزيز ( قاؿ الرافعيٕ)

٩ناكز اٜند. كاإلدراج: أف أيٌب ابلكلمات حدرنا من غًن فصل". كُب أسىن 
كيستحب ترتيل األذاف، أم: التأشل فيو، كإدراج اإلقامة، أم: : " ُِٕ/ُاٞنطالب

ففها كييسرع، كىو : "كاإلدراج ُب اإلقامة ِٔ/ُكُب النظم اٞنستعذب اإلسراع هبا". : أف ٫ني
لىًة ".  ِنبلؼ الرتْسل كالرتتيل، كمعنا٨نا كاحد كىو: ترؾ اٍلعىجى

كدىٍرجان: إذا كأصل اإلدراج كالد رٍج: يقاؿ: أىٍدرىجتي الكتاب كالثوب كدىرىٍجتيهما ًإٍدرىاجان 
 . مادة: درج.  ِٗٔ/ِ، لساف العرب: ّّٗ/َُانظر: هتذيب اللغة:  طويتهما.

 .َْٓ/ِ، كفاية النبيو: َُّ/ُالركضة: انظر:  ( ىذا تعريف الرتجيع اصطبلحنا.ٖ)
، ٢نتار ُُٓ/ٖالرجوع كالعود كالرتديد. انظر: لساف العرب: : ُب اللغة الرتجيعك 

 . مادة: رجع.ُُٖ/ُالصحاح: 
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 .(ِ)، كحكاه الركايشل عن النص(ُ)سمع من بقربوكأبو دمحم: ُنيث يي 
ٍب يعيػدىا  ،ع فيو إذل مثل القراءة ُب الصبلة السػريةرجًٌ كقاؿ اإلماـ: ٪نتمل أف يي 

فلػو تركػو  ،عشػرة كلمػةيصػًن األذاف بػو تسػع ك ابلصوت العارل الذم افتتح بو األذاف، 
 .(ْ)كفيو كجهاف ،(ّ)صح أذانو كفاتتو الفضيلة اأك عمدن  اسهون 

 

 .(ٓ)إذ أنو كتكبًنة اإلحراـ ؛لو قاؿ: هللا األك ، بدؿ هللا أك ، صحفرع: 
. قاؿ النوكم: (ٔ)أك زاد ُب عدده دل يبطل ،اكرن قاؿ البغوم: كلو زاد ُب األذاف ذً 

                              
، أسىن ِْٕ/ُ، إعانة الطالبٌن: ّْ/ِ، هناية اٞنطلب: ّٖٔ/ِ( انظر: التعليقة: ُ)

 .ُِّ/ُ، مغين احملتاج: ُِٕ/ُاٞنطالب: 
 .َْٖ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ِ)
 . ُِٕ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُّ/ُ، الركضة: ّْ/ِاٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب:  ذاى (ّ)
: "كىذا الرتجيع سنة على اٞنذىب الصحيح الذم قالو  ُٗ/ّاجملموع قاؿ النوكم ُب  (ْ)

ا أك سهونا صح  أذانو كفاتتو الفضيلة، كفيو كجو آخر  حكاه -األكثركف، فلو تركو عمدن
  اٝنراسانيوف، كبعضهم ٪نكيو قوالن أنو ركنه ال يصح األذاف إال بو".

لى اٛنديد من اٞنذىب، كسيأٌب ذكر ( حيث تنعقد تكبًنة اإلحراـ بقولو )هللا األك ( عٓ)
 .ِّْاٞنسألة ُب النص احملقق صػ

 .َْ/ِ( انظر: التهذيب: ٔ)
، قبل األذاف أك أثناءه -ملسو هيلع هللا ىلص-زايدة شيء من القراءة أك الذكر أك الصبلة على رسوؿ هللا 

كال ُب عهد  -ملسو هيلع هللا ىلص-أك بعده، ذلك من ٗنلة البدع اٞنكركىة؛ ألنو دل يكن ُب عهده 
 أصحابو، فليس للمؤذف أف أيٌب بشيء دل يثبت ال أثناء األذاف، كال قبلو، كال بعده.

: "كينهى اٞنؤذنوف عما أحدثوه من التسبيح  ِْٗ/ُِب كتابو اٞندخل  قاؿ ابن اٜناج
-ابلليل، كإذا كاف ذكر هللا تعاذل حسننا سرًّا كعلننا، لكن ُب اٞنواضع اليت تركها الشارع

كدل يعٌن فيها شيئنا معلومنا، ٍب قاؿ: كىذا ضد ما شرع األذاف  -صلوات هللا عليو كسبلمو
لو ألف اآلذاف إ٧نا شرع إلعبلـ الناس ابلوقت، كقاؿ أيضنا: كينهى اٞنؤذنوف أيضنا عما 

بعده دل يفعلو كال أمر بو كال فعلو أحد  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدثوه من التذكار يـو اٛنمعة ألف النيب
بل ىو قريب العهد ابٜندكث، أحدثو بعض األمراء، كىو  -مهنع هللا يضر-من السلف اٞناضٌن 

  الذم أحدث التغين ابألذاف كأطاؿ ُب ذلك".
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 .(ِ)اشتباه بغًن أذاف (ُ)إذل/ كىذا ١نموؿ على ما إذا دل يؤد
 كره أف يقوؿ فيو: حي على خًن العمل.كيي 
اٍٟنىػػرىًكمْ اٞنػػؤذف علػػى آخػػر الكلمػػات، قػػاؿ  (ّ)سػػتحب أف  يقػػفيكيي 

ـْ : ك (ْ)  عىػػوىا
اٍلميبػىػٌرًدي الناس يقولػوف أكػ ي بضػم الػراء، ككػاف 

األكذل، كيسػكن  أىٍكبػىػرى يفػتح الػراء مػن  (ٓ)
 . (ٔ)الثانية

                                                                            
: "األذاف عبادة مشركعة  ُٕٗ/ُُِب ٠نموع فتاكيو  -ر٘نو هللا-كقاؿ الشيا ابن عثيمٌن

راره ٟنا، فبل ٩نوز لئلنساف أف نق-عليو كسلم-أبذكار ٢نصوصة، بينها النيب صلى هللا
يتعدل حدكد هللا تعاذل فيها، أك يزيد فيها شيئنا من عنده دل يثبت بو النص، فإف فعل  

يقوؿ: "من أحدث ُب أمرن ىذا ما ليس منو فهو  -ملسو هيلع هللا ىلص–كاف مردكدنا عليو؛ ألف النيب 
(، كإذا زاد ُٕم، رقُّّْ/ّ، كمسلم: ِٕٗٔ، رقمُْٖ/ّرد"، )أخرجو البخارم: 

صلى هللا -اإلنساف ُب األذاف شيئنا دل يثبت بو النص كاف خارجنا عن ما كاف عليو النيب
 كاٞنسلموف". -عليو كسلم

 /أ(.ُٕٓ( هناية ؿ: )ُ)
 .ُِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 .ُِٖ/ّ( ُب األصل: )يقوؿ(. كاٞنثبت من اجملموع: ّ)
، كقيل: ابن أيب أ٘ند بن أيب دمحم بن أ٘ند اٟنركمىو العبلمة، القاضي أبو سعد ( اٟنركم: ْ)

، تلميذ أيب عاصم العبادم كأيب بكر الشامي، لو شرح على كتاب أدب القاضي يوسف
اٞنسمى )اإلشراؼ على غوامض اٜنكومات(، قاؿ السبكي: "كىو ُب حدكد اٝنمسمائة 

قرب، أك بعدىا بيسًن". انظر: طبقات الشافعية الك ل: إما قبلها بيسًن كىو األ
 .ُِٗ/ُ، كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة: ّٓٔ/ٓ

، البصرم، كاف إمامنا اٞن ًٌد: ىو العبلمة، أبو العباس، دمحم بن يزيد بن عبد األك  األىٍزًدم (ٓ)
حو كاللغة، كلو التواليف النافعة ُب األدب، منها: كتاب )الكامل(، ككتاب ُب الن

)الركضة(، كغًن٨نا، أخذ األدب عن أيب عثماف اٞنازشل، كأيب حاًب السجستاشل، كغًن٨نا 
، ْٔٓ/َُانظر: سًن أعبلـ النببلء: ىػ.  ُِٖٔب أكؿ سنة  -ر٘نو هللا-من األئمة، توُب
 .ُّّ/ْكفيات األعياف: 

، اجملموع: ٔٔ/ِ. انظر: البياف: يقوؿ: اَّلل ي أىٍكبػىرى اَّلل ي أىٍكبػىٍر، األكذل مفتوحة كالثانية ساكنةف (ٔ)
 .َْٖ/ُ، هناية احملتاج: ُِٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ْٗ/ِ، النجم الوىاج: ِٖ/ّ
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٩نمػػػع كػػػل تكبًنتػػػٌن بصػػػوت، كأمػػػا ابقػػػي الكلمػػػات فيفػػػرد كػػػل سػػػتحب أف كيي 
 كاحدة بصوت، كُب اإلقامة ٩نمع كل كلمتٌن بصوت.

 

، كىػو أف يقػػوؿ بعػػد حػي علػػى الفػػبلح ُب أذاف الصػػبح (ِ)التػ ٍثوًيٍػػبي : (ُ)الثالـث
 فيو طريقاف: ،فيو ؟ نْ مرتٌن، ىل يسي « ـالصبلة خًن من النو »الثانية: 

 :: فيو قوالفأحدمها
 .(ّ)، نعم-اكىو القدصل، كنقلو ٗناعة عن نصو ُب اٛنديد أيضن -: أصحهما
 .(ْ)كره، أنو يي -كىو اٞنشهور اٛنديد-: اثنيهما
كلئلماـ احتمػاؿ ُب  ،(ٓ): القطع أبنو سنة، فلو تركو صح كفاتتو الفضيلةوالثاين

 .(ٔ)اشرتاطو

                              
 ( الفرع الثالث. ُ)
: من اثىبى يػىثيوبي ثػيؤيٍكابن، أم: رجع بعد ذىابو، كالتثويب: الرجوع إذل التثويب ُب اللغة (ِ)

 ككل من عاد لشيء فػىعىلو فقد اثب إليو.الشيء بعد اٝنركج منو، 
 . مادة: ثوب.ٕٖ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ِْٔ/ٖ، العٌن: ِْٕ/ُانظر: لساف العرب: 

، اٜناكم الكبًن: ٗٓ/ِ، هناية اٞنطلب: َُُ/ُ، اٞنهذب: َٓ/ِ( انظر: الوسيط: ّ)
ِ/ٓٓ. 

ا : الشيا أبو حامد اإلسفراييين، ٣نن نقلوه عن نصو ُب اٛنديد أيضنا، كحكوه قوالن كاحدن
، التهذيب: َُْ/ِ، كفاية النبيو: ْٔ/ِكأبو الطيب الط م، كالبغوم. انظر: البياف: 

ِ/ُْ. 
 . ٗٓ/ِ، هناية اٞنطلب: َُٓ/ٖ، اٞنختصر: َُْ/ُ( انظر: األـ : ْ)
: "كىو سنة على  َُّ/ُُب الركضة  . قاؿ اإلماـ النوكمُّْ/ُانظر: فتح العزيز: ( ٓ)

 اٞنذىب الذم قطع بو األكثركف ". 
أم: -قولو: " ُٓ/ِشرح اٞنشكلُب  . قاؿ ابن الصبلحِْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

ا، كفيو احتماؿ"،  أم: ليس فيو -الغزارل خبلؼ، : "اٞنشهور أنو ليس ركننا كجهنا كاحدن
كإف كاف ُب الرتجيح خبلؼ، كفيو احتماؿ أبداه شيخو؛ ألنو كسائر األذاف ُب شرعي ة 
رفع الصوت بو، فكاف أكذل ابٝنبلؼ من الرتجيع كهللا أعلم". كانظر قوؿ الغزارل ُب 

 .ُٓ/ِالوسيط: 
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 .(ُ)بلمهم أنو سنة ُب أذاشلى الصبحك  كظاىر
كدل يػيثػىوًٌٍب ُب الثاشل على أصح الوجهٌن (ِ)ثػىو بى ُب األكؿكقاؿ البغوم: 

(ّ). 
 

، إال أف يكػػوف القيػػاـ كاسػػتقباؿ القبلػػة مشػػركعاف ُب األذاف كاإلقامػػة :(ْ)الرابــع
، فلو ترؾ القياـ أك االسػتقباؿ مػع القػدرة، أبف اقاعدن  افبل أبس أبف يؤذف راكبن  امسافرن 

 إذل غًن القبلة، ففي االعتداد هبما ثبلثة أكجو:، أك (ٓ)ا، أك مضطجعن اف قاعدن أذ  
 .(ٔ)، أنو يصح إال أنو مكركه-كىو اٞننصوص-: أصحها
 .(ٕ): ال يصح، كما لو ترؾ القياـ ُب اٝنطبةواثنيها
سػػػتحب أف يلتفػػػت ُب . كيي (ٖ): أنػػػو يصػػػح أذاف القاعػػػد دكف اٞنضػػػطجعواثلثهـــا

                              
"ظاىر إطبلؽ األصحاب أنو : ِٗ/ّ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. قاؿ النوكم ُب اجملموع ُ)

، ُِٕ/ُانظر: أسىن اٞنطالب: . ورع ُب كل أذاف للصبح سواء ما قبل الفجر كبعده"يش
 .َْٗ/ُهناية احملتاج: 

 األذاف األكؿ. :( أمِ)
 .َٓ/ِ، النجم الوىاج: ِْ/ِ( انظر: التهذيب: ّ)
 ( الفرع الرابع. ْ)
بىو ابألىرًض. -ابلض مًٌ –كضيجوعان ، ضىجىعى، ضىٍجعان، ( ميٍضطىًجعىان: من االٍضًطجاعً ٓ) نػٍ : كضىعى جى

فضو فقد أضجعتو.  يقاؿ: أضجعتي فبلنن، إذا كضعتى جنبىو ابألرض، ككل شيء ٔنى
 . مادة: ضجع.ّْٓ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ُِٗ/ٖانظر: لساف العرب: 

، فتح ِْ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُٓ/ٖ، اٞنختصر: َُٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ٔ)
 .ْٖٔ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُّ/ُ، الركضة: ُْْ/ُيز: العز 

، إذل ٗناعة من َُٔ/ّ، كعزاه النوكم ُب اجملموع َْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
قاؿ اٛنويين: القياـ مع القدرة، كاستقباؿ : " ّٕ/ِالبياف  ُب كقاؿ العمراشلاٝنراسانيٌن، 

 القبلة شرط ُب األذاف".
: "كمذىبنا كجوب القياـ ُب  ُٓٓ/ْقاؿ النوكم ُب اجملموع أما مسألة القياـ ُب اٝنطبة:

 اٝنطبتٌن كاٛنلوس بينهما كال تصح إال هبما".
 ..َُٔ/ّ، اجملموع: َْٔ/ِ( حكاه القاضي حسٌن. انظر: التعليقة: ٖ)
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 ثبلثة أكجو: (ُ)كال يستدبر القبلة، كُب كيفيتو كمشاالن ا ٬نينن  اٜنٍىيػٍعىلىتػىٌٍنً 
مػػرتٌن، كيتلفػػت عػػن  ،حػػي علػػى الصػػبلة: أنػػو يتلفػػت عػػن ٬نينػػو كيقػػوؿ: أصــحها
 .(ِ)مرتٌن ،حي على الفبلحمشالو كيقوؿ: 
كيعػػػود إذل  ،(ّ): أنػػػو يلتفػػػت عػػػن يسػػػاره فيقػػػوؿ: حػػػي علػػػى  الصػػػبلةيواثنيهـــا

حػػػػي علػػػػى  ٍب يلتفػػػػت عنػػػػو كيقػػػػوؿ: حػػػػي علػػػػى الصػػػػبلة، فكػػػػذلك يفعػػػػل ُب ،القبلػػػػة
 الفبلح.
 ، فيقوؿ: حي على الصبلة من اٜنٍىيػٍعىلىتػىٌٍنً على اٛنهتٌن كبلًّ   (ْ): يقٌسمياثلثها 

مػػػرة عػػػن ٬نينػػػو ٍب مػػػرة عػػػن  ،مػػػرة عػػػن ٬نينػػػو ٍب مػػػرة عػػػن يسػػػاره، ٍب حػػػي علػػػى الفػػػبلح
 .(ٔ)القفاؿ انفرد بو. كاستحسنو الركايشل كقاؿ: إف (ٓ)يسارهي

ٍب ال ٪نيىػوًٌؿ صػدره عػن القبلػػة، كال ييزًيػل قدميػو عػػن مكاهنمػا، كال فػرؽ ُب ذلػػك 
 اكقػػاؿ اٞنػػاكردم: إف كػػاف البلػػد صػػغًنن ، (ٕ)بػػٌن اٞننػػارة كغًنىػػا علػػى اٞننصػػوص الصػػحيح

ففػػي االسػػتدارة ُب اٜنٍىيػٍعىلىتػىػػٌٍنً دكف/ ا، كإف كػػاف كبػػًنن يىٍسػػتىًدرٍ دل  كالعػػدد قلػػيبلن 
غًن٨نػػا  (ٖ)

                              
 ( أم االستدارة. ُ)
، ِْ/ِاٜناكم الكبًن:  ُٓ/ِ، الوسيط: َْ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ِ)

 .ْٖٔ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُّ/ُ، الركضة: ُْْ/ُ، فتح العزيز: ّٕ/ِبياف: ال
 .ُُّ/ُ( ُب األصل: )الفبلح(، كاٞنثبت من الركضة: ّ)
 .ُُّ/ُ( ُب األصل: )فيقسم(، كاٞنثبت من الركضة: ْ)
، كيقتضيو سياؽ ُُّ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط ُب األصل، كاٞنثبت من الركضة: ٓ)

، فتح العزيز: ّٔ/ِ، التهذيب: ّٓ/ُاٞنسألة ُب: اإلقناع للماكردم: كانظر  الكبلـ.
: بشرح زين بن أرسبلف ، فتح الر٘ننُِْ/ِ، كفاية النبيو: َُٔ/ّ، اجملموع: ُُْ/ُ
ُ/ُِٗ . 

،  ُْْ/ُ، فتح العزيز: َُٔ/ّ، اجملموع: ُٕٗ( انظر: حلية اٞنؤمن، كتاب الصبلة: ص/ٔ)
 .ُِْ/ِكفاية النبيو: 

، اجملموع: ّٕ/ِ،  البياف: َُٓ/ٖ، اٞنختصر: َُٓ/ُذىب. انظر: األـ: ( كىو اٞنٕ)
ّ/َُٕ. 

 /ب(.ُٕٓ( هناية ؿ: )ٖ)



 

 
305 

قػػاؿ النػػوكم: كىػػو غريػػب ضػػعيف، كاالسػػتدابر كاالسػػتدارة كبل٨نػػا منهػػي ، (ُ)كجهػػاف
 . كُب استحباب االلتفات بكلميتى اإلقامة ُب اإلقامة ثبلثة أكجو:(ِ)عنو

 .(ّ)ستحب، كادعى اإلماـ اتفاؽ األصحاب عليو: يي أصحها
 .(ْ): للقفاؿ، ال، كرجحو البغوموالثاين
. كإذا شػرع (ٓ)التفت كإال فبل، كقطع بو اٞنتػورل ااٞنسجد كبًنن : إف كاف والثالث

 ُب اإلقامة ُب موضع إٔنها فيو كال ٬نشي ُب أثنائها.
 

                              
 .ٖٖ-ٕٖ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 كالوجهاف:
 ، ألف فيو زايدة اإلببلغ كالتسوية من اٛنهات. اٜنيعلتٌن: أنو ٩نوز االستدارة ُب أحدمها
. اٜنيعلتٌن: ال ٩نوز االستدارة ُب والثاين ، فتح العزيز: َْٓ/ُانظر: ُنر اٞنذىب:  ُناؿو

 . ُِْ/ِ، كفاية النبيو: َُٔ/ّ، اجملموع: ُُْ/ُ
: "كالسنة ُب إقامة الصبلة أف يكوف مستقبلى القبلة  َُٕ/ّقاؿ النوكم ُب اجملموع ( ِ)

كرن ُب فهو كرتكو ُب األذاف، كما ذ  -اٜنيعلة–كقائمنا، فإف ترؾ االستقباؿ كالقياـ فيها 
: أهنما منهي  ِِٕكذا ذكر اٞنتورل أيضنا ُب التتمة، كتاب الصبلة: ص/  ابب األذاف"،

 عنها.
األنصارم الذم رأل األذاف ُب  -هنع هللا يضر–كقد ثبت السنة من حديث عبد هللا بن زيد 

، )أخرجو أبو داكد «أنو رأل الذم علمو النداء ُب نومو قاـ فاستقبل القبلة فأذف»منامو: 
، كتاب الصبلة، ابب: كيف األذاف(، كالبيهقي ُب السنن ْٖٗ، رقم: ِّٖ/ُُب سننو: 
، ابب بدء األذاف(، كصححو األلباشل ُب صحيح أيب ُّْٖ، رقم: ْٕٓ/ُالك ل: )
 (.ِْٗ/ِداكد: )

، البياف: ّٔ/ِ، التهذيب: َْ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
، فتح ُّٕ/ُ، مغين احملتاج: ُُّ/ُ، الركضة: ُْٓ/ُ، فتح العزيز : ٕٓ/ِ

 .ُْ/ُالوىاب: 
 .ٕٓ/ِ، البياف: ّٔ/ِ، التهذيب: َْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 .َُٕ/ّ، اجملموع: ُِٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ٓ)
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كاألذاف ينقسػػػػػم إذل مػػػػػا أيٌب بػػػػػو اٞننفػػػػػرد  ،رفػػػػػع الصػػػػػوت ابألذاف :(ُ)اخلـــــامس
لنفسو، كإذل ما أيٌب بو للجماعة، كالثاشل اٛنهر بو ركن على الصحيح اٞنشهور، كأقلو 

 .(ِ)اأف يسمع كاحدن 
أنو يصح مع اإلسرار بو كىو أف ييٍسًمعى نفسو، فإف دل يسػمعها  وفيو وجو اثن:

 .(ّ)فليس ذلك أبذاف كال كبلـ
أنػػو يصػػح مػػع اإلسػػرار ببعضػػو كاٛنهػػر ببعضػػو. كيسػػتحب للمػػؤذف  وجــو اثلــث:

 .(ْ)أف يرفع صوتو مهما أمكنو ما دل ٩نهد نفسو
فيها االقتصار على ٚناع الػنفس، لكػن الرفػع  كأما اإلقامة للجماعة، فبل يكفي

 فيها دكف الرفع ُب األذاف.
 . (ٓ)أف الصحيح أف يكتفي فيو نٚناع نفسو ف لنفسو، فقد مر  ؤذًٌ كأما من يي 

 

                              
 .ِِٕ( الفرع اٝنامس، كالفرع الرابع ُب صػُ)
-ُُُ/ّ، اجملموع: ّٖ/ِالتهذيب: ، ِٓ/ِ، الوسيط: ُُّ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)

 .ّٖٗ/ِ، كفاية النبيو: ِٕٓ/ُ، إعانة الطالبٌن: ُُِ
 .ُُِ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
 ( اٞنصدر السابق.ْ)

: "كأما األذاف للجماعة، فقد نقل عن نصو: أنو لو  ُْٓ/ُُب فتح العزيز قاؿ الرافعي
فت بو، كما لو أسر  جهر بشيء من األذاف كخافتى بشيء دل يكن عليو إعادة ما خا

 ابلقراءة ُب موضع ابٛنهر، كلؤلصحاب فيو ثبلثة أكجو:
 أحدىا: أنو ال أبس ابإلسرار جراين على ظاىر النص.

كاثنيها: أنو ال ٩نوز اإلسرار ابلكل، كلو أسر بكلمة أك بكلمتٌن فبل أبس، كالنص ١نموؿ 
 على ىذه اٜنالة.

٩نوز اإلسرار بشيء منو؛ ألف ذلك ٣نا  أنو ال ،-كبو قاؿ صاحب )اإلفصاح(-كأصحها: 
 يبطل مقصود األذاف، كىو اإلببلغ كاإلعبلـ، كالنص ١نموؿ على أذاف اٞننفرد. 

 .َُّ/ُاألـ: راجع النص ُب 
 .ِٕٖ( راجع النص احملقق صػٓ)
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. كُب (ُ)سػػمع مػػن عنػػده لػػو حضػػركقػػاؿ اإلمػػاـ: ال بػػد أف يرفػػع صػػوتو ُنيػػث يي 
استحباب رفع الصوت بػو تفصػيل كخػبلؼ تقػدـ. كحكػم إقامتػو حكػم أذانػو. كيكػره 

 ُب األذاف، كىو: التمديد، كالتغين: كىو التطريب. الت ٍمًطيطي 
ػػػػػو دل الرتتيػػػػػب: (ِ)الســـــادس ، كشيػػػػػرًطى الرتتيػػػػػب ُب كلمػػػػػات األذاف، فػػػػػإف عىكىسى

ػ (ّ)يعتد فلػو أتػى ابلنصػف األكؿ منػو ، كيبػىن علػى القػدر اٞننػتظم، اّنػا أتػى بػو معكوسن
فالنصف الثاشل ابطل كاألكؿ صحيح، كلو البناء عليو كلو  (ْ)ٍب  ابلنصف الثاشلي أكالن 

 استأنف كاف أكذل، كلو ترؾ بعض كلماتو أتى ابٞنرتكؾ كما بعده كاالستئناؼ أكذل.
 ، كفيو مسائل:اٞنواالة: (ٓ)السابع
ر كدل ينقطػػػع بػػػو اٞنػػػواالة، كإف دل يضػػػ ا: لػػػو سػػػكت ُب أثنػػػاء األذاف يسػػػًنن األوىل
 فطريقاف: سكت طويبلن 
 .(ٔ): للعراقيٌن، القطع أبنو ال يبطل، كىو اٞننصوصأحدمها
: فيو قوالف بنا٨نا على القولٌن ُب جواز البنػاء علػى الصػبلة عنػد سػبق واثنيهما

 .(ٖ)، كاألشبو البطبلف(ٕ)اٜندث
كػػره، دل يضػر لكنػو يي  ايسػػًنن : ال يبطػل األذاف ّنطلػق الكػػبلـ، بػل إف كػاف الثانيـة

                              
 . ْٗ، ْٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
 ( الفرع السادس. ِ)
 ( ُب األصل زايدة )بو(.ّ)
 .ُُّ/ّابألكؿ(. كاٞنثبت من اجملموع:  ( ُب األصل: )ْ)
 ( الفرع السابع. ٓ)
 .ُُّ/ُ، الركضة: َْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: َٓ/ِ، هناية اٞنطلب: َُٓ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
قاؿ بو بعض اٝنراسانيٌن، قالوا: يبىن على من سبقو اٜندث ُب الصبلة، فخرج كتوضأ ٟنا ( ٕ)

طل صبلتو فهاىنا أكذل، كإف قلنا: تبطل صبلتو يبين أـ يستأنف؟، قوالف، فإف قلنا: ال تب
 ففي األذاف قوالف.

 .ِْٔ/ِ، كفاية النبيو: ُُْ/ّ، اجملموع: َْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٕٗ/ِانظر: البياف: 
 .ِْٔ/ِ، كفاية النبيو: ُُْ/ّ، اجملموع: ُْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٖ)
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تيو أف ال يرد عليو كال (ُ)ح، لو عطس فاألكذل/ ػ ييشىمًٌ  اح، يفرغ، فػإف فعػل كػاف اتركن
ػػػ الؤلفضػػػل ال مرتكبنػػػ ، لكػػػن لػػػو رأل أعمػػػى ٫نشػػػى كقوعػػػو ُب بئػػػر أك حيػػػةن أك امكركىن

بػيعن   كيبين على أذانو.  (ِ)ينذارهإ كجبك٥نوه   يقصد غافبلن  اسى
دمحم ُب تنزيػػػل الكػػػبلـ اليسػػػًن إذا رفػػػع الصػػػوت بػػػو كرفعػػػو ُب كتػػػردد الشػػػيا أبػػػو 

 .(ّ)األذاف منزلة السكوت الطويل
، كأكذل (ْ)ففػػي بطبلنػػو قػػوالف مرتبػػاف علػػى السػػكوت  الطويػػلي اكإف كػػاف كثػػًنن 

 .(ٔ)، كقطع العراقيوف أبنو ال يبطلو(ٓ)ابلبطبلف
غمػاء كالنػـو ُب األذاف كػاٛننوف كاإل  ؛دةة األذاف بغػًن الػرًٌ كخركج اٞنؤذف عن أىلي  

 .(ٕ)كإف طاؿ فقوالف ،إف قصر زمانو دل يضر كجاز البناء ؛على ىذا التفصيل
، كُب السكوت كالكبلـ الكثػًنين، يي  سػتحب كحيث ال يبطلو ُب اإلغماء كالنـو

سػػػتحب مػػػع السػػػكوت اليسػػػًن، كُب اسػػػتحبابو مػػػع الكػػػبلـ اليسػػػًن االسػػػتئناؼ، كال يي 
 كجهاف:

                              
 /أ(.ُٖٓ( هناية ؿ: )ُ)
 .ُُّ/ّىكذا، غًن كاضح. كاٞنثبت من اجملموع: ( ُب األصل: )ميعنا بدره(، ِ)
 .ُٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 .ُْٕ/ُ( ُب األصل: )اليسًن(، كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)
، الركضة: ٕٗ/ِ، البياف: َْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ْٔ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)

 .ِْٔ/ِ، كفاية النبيو: ُُّ/ُ
 .ٕٗ/ِياف: ، البُُْ/ّ( انظر: اجملموع: ٔ)
:  ُُْ/ّففيو القوالف على اٝنبلؼ اٞنذكور ُب السكوت الطويل، قاؿ النوكم ُب اجملموع (ٕ)

 "إف طاؿ الفصل ففيو طريقاف: 
ا، كبو قطع العراقيوف، كىو نص الشافعي ُب األـ.  أحد٨نا: ال يبطل قوالن كاحدن

كاإلغماء أكذل ابإلبطاؿ من  الثاشل: ُب بطبلنو قوالف، كىو طريقة اٝنراسانيٌن، قالوا: كالنـو
:"  ُْٖ/ُالكبلـ، كالكبلـ أكذل ابإلبطاؿ من السكوت"، كقاؿ الرافعي ُب فتح العزيز 

 األشبو كجوب االستئناؼ عند طوؿ الفصل، ك٘نل النص على الفصل اليسًن".
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 .(ُ)يستحب: أنو ال أصحهما
 .(ِ)كالتتمة كرجح استحبابو صاحبا الشامل

 

ـ، كلو البناء عليو، فهل لغًنه البنػاء : حيث قلنا: ال يبطل أذانو فيما تقد  الثالثة
 فيو طريقاف: ،؟(ّ) عليوي

 .(ْ): القطع ابٞننعأظهرمها
فػػإف جػػوزنه  ؛: فيػػو قػػوالف مرتبػػاف علػػى جػػواز االسػػتخبلؼ ُب الصػػبلةواثنيهمــا

 . (ٓ)فاألذاف أكذل، كإف منعناه فقوالف
على جواز البناء علػى خطبػة اٝنطيػب إذا أغمػي عليػو، كىػو  (ٔ)كبنا٨نا بعضهم

 .(ٕ)راجع إذل األكؿ
 

                              
، اجملموع: ُْٔ/ُ، فتح العزيز: ِٓ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ُ)

 .َِّ/ُ، حاشية اٛنمل: ُُْ/ُ، هناية احملتاج: ُِٖ/ُ اٞنطالب: ، أسىنُُّ/ّ
 .ُٕٗ، الشامل، كتاب الصبلة: ص/َِْ( التتمة، كتاب الصبلة: ص/ِ)

-، كصاحب التتمة ىو اإلماـ اٞنتورل-ر٘نو هللا-كصاحب الشامل ىو: اإلماـ ابن الصباغ
 .ٕىامش ْٖ، كصػٓىامش َُُ، كقد تقدمت ترٗنتهما ُب صػ-ر٘نو هللا

 .ُْٕ/ُ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من فتح العزيز: ّ)
، اٜنلية: َٖ/ِ، البياف: ْٕ/ِ، اٜناكم الكبًن: ْٕٔ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: التعليقة: ْ)

 .ُِّ/ُ، الركضة ّٗ/ِ
، إف قلنا: ٩نوز -بو قاؿ اٝنراسانيوف-األكؿ:  ( أم ففيو القوالف اٞنذكوراف آنفنا:ٓ)

االستخبلؼ ُب الصبلة فهنا أكذل، كإال فبل. الثاشل: ال ٩نوز لغًنه البناء، كبو قطع 
 العراقيوف، كىو اٞنذىب.

 .ُُٓ/ّ، اجملموع: ُْٕ/ُ، فتح العزيز: ّٗ/ِ، اٜنلية: ْٕ/ِاٜناكم الكبًن: انظر: 
، كالبغوم َٖ/ِ، كحكاه العمراشل ُب البياف ُُّ/ُ منهم الشيا أبو إسحاؽ ُب اٞنهذب (ٔ)

 .ّٗ/ُِب التهذيب 
ىو راجع إذل اٝنبلؼ اٞنرت ب على جواز االستخبلؼ ُب الصبلة، لكن اٞنذىب أف  :( أمٕ)

 األذاف ال يبطل، كما ال تبطل اٝنطبة ابلكبلـ اليسًن، فبل ٩نوزر البناء لغًنه.
 .ُُّْ، اجملموع: َٖ/ِبياف: ، الّٗ/ِ، اٜنلية: ّٗ/ِانظر: التهذيب: 
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بعد فراغ أذانو ال يبطل أذانػو، لكػن اٞنسػتحب  -كالعياذ ابهلل-: لو ارتد الرابعة
 ككذا ُب اإلقامة، كلو أسلم كأقاـ صح. ،بو كيؤذف غًنه ال يعتد   أفٍ 

 كلو ارتد ُب أثنائو دل يكن لو البناء عليو ُب الردة ُناؿ، كلو أسلم ففي البناء طريقاف:
 .(ُ): لو ذلكأصحهما: -كقيل: كجهاف-: فيو قوالف، أحدمها
، كإف طػػػػاؿ ا، أنػػػػو إف دل يطػػػػل الفصػػػػل جػػػػاز قطعنػػػػ-كىػػػػو اٞنػػػػذىب-: والثــــاين

فػػالردة ّننزلػػة الكػػبلـ كاإلغمػػاء، كإذا جػػوزن لػػو البنػػاء ففػػي بنػػاء . كعلػػى ىػػذا (ِ)فقػػوالف
 غًنه القوالف. 

ككػػػذا لػػػو مػػػات ُب أثنػػػاء األذاف دل يكػػػن لغػػػًنه البنػػػاء علػػػى اٞنػػػذىب، كقطػػػع بػػػو 
 . (ٓ): ىو كما لو تكلم فيو(ْ)قاؿ صاحب الكاُب اكرن . كلو زاد ُب أذانو ذً (ّ)بعضهم

قػػػاؿ الشػػػافعي: كمػػػا كرىػػػت لػػػو مػػػن  ،أثنػػػاء اإلقامػػػة يبطلهػػػا كالكػػػبلـ اليسػػػًن ُب
أحببػت أف  الكبلـ ُب األذاف كرىت لو ُب اإلقامػة، فػإف تكلػم فيهػا أك سػكت طػويبلن 

 .(ٔ)يستأنف كدل أكجبو
  

                              
 .ُِٖ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِّ/ُ، الركضة: ّٗ/ِ( انظر: اٜنلية: ُ)
أم ففيو القوالف القوالف اٞنذكوراف، اٞنرتباف على السكوت الطويل، كقطع العراقيوف أبنو ال  (ِ)

. ك يبطلو، كىو اٞنذىب ، اٜناكم ْٕٔ/ِ، التعليقة: ُُّ/ُانظر: اٞنهذب: ، كما مر 
، أسىن ُُُٓ، هناية احملتاج: ّٓ/ِ، النجم الوىاج: ُُٓ/ّ، اجملموع: ْٕ/ِالكبًن: 

 .ُِٖ/ُاٞنطالب: 
، اجملموع: ْٕ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: ٣نن قطع بذلك اٞناكردم كالدارمي كغًن٨نا. ( ّ)

ّ/ُُٓ. 
صاحب الكاُب: ىو العبلمة، ١نمود بن دمحم بن العباس بن أرسبلف أبو دمحم العباسي  (ْ)

، تفقو على اٜنسن بن مسعود البغوم، كاف إمامنا مظهر الدين اٝنوارزمي ، من أىل خوارـز
، كدخل بغداد ككعظ هبا  من  ُٓابلنظامية. كلد ِنوارـز ُب ُب الفقو، كلو اتريا خوارـز

 ىػ. ٖٔٓىػ، كتوُب ُب شهر رمضاف سنة  ِْٗشهر رمضاف سنة 
 .ُّٓ/َِسًن أعبلـ النببلء:  ،َِٗ/ٕانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

 .ِْٕ/ِ( انظر: كفاية النبيو: ٓ)
 .َُٓ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
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 :(ٔ)القصل الثالث: يف صفات ادلؤذنٌن/
 الصفات اٞنطلوبة ُب اٞنؤذف تنقسم إذل مستحقة، كمستحبة.

 اإلسبلـ، كالعقل، كالذكورة.: ثالثةادلستحقة و 
نظر: فإف  يي  ؛: فبل يصح أذاف الكافر، كىل ٪نكم نسبلمو أبذانو ؟أما اإلسالم

ػػػػػًوايًّ كػػػػاف  ًعيسى
مبعػػػػػوث إذل العػػػػرب خاصػػػػػة دل يصػػػػػر  -ملسو هيلع هللا ىلص-يعتقػػػػد أف رسػػػػػوؿ هللا  (ِ)

 ُب اتيانو ابلشهادتٌن ثبلثة أحواؿ: ًعيسىًوايًّ بو، كإف دل يكن  امسلمن 
يقػوؿ: أشػهد أف ال إلػو إال  : أف يقوٟنػا حكايػة أبف يقػوؿ: ٚنعػت فػبلنن أحدىا

 .اقطعن  ارسوؿ هللا، فهذا ال يصًن مسلمن  اهللا أشهد أف ١نمدن 
 دمحم هللا إال إلػػو ال قػػل :إنسػػاف لػػو يقػػوؿ أبف اسػػتدعاء بعػػد يقوٟنػػا أف :والثــاين 
 .(ّ)يخبلؼ ببل امسلمن  يصًن فهذا اقصدن  فيقوٟنما ،هللا رسوؿ

 

: أف يقوٟنػػػػا ابتػػػػداءن مػػػػن غػػػػًن حكايػػػػة كال اسػػػػتدعاء، ففػػػػي صػػػػًنكرتو (ْ)والثالثــــة
 بذلك كجهاف: امسلمن 

كال يصػح أذانػو كإف حكمنػا  ،(ٓ)، كبػو قطػع اٛنمهػور: نعػمأشهرمها وأصـحهما

                              
 .ِٖٗ/ب(. تقدـ الفصل الثاشل ُب صػُٖٓ( هناية ؿ: )ُ)
: طائفة من اليهود ينسبوف إذل أيب عيسى إسحاؽ بن يعقوب األصفهاشل العيسوية (ِ)

اليهودم، ككاف خي اطنا أميًّا، ابتدع دعوتو ُب زمن آخر ملوؾ بين أمية مركاف بن دمحم، 
ا كادعى أنو نيب كأنو اٞنسيح اٞننتظر، ككاف يعرتؼ ابلتلمود، كتبعو كثًن من اليهود، كادعو 

ابلعرب، كقد قتل أبو  -ملسو هيلع هللا ىلص-لو آايت كمعجزات، ككانوا يعتقدكف اختصاص رسالة نبينا
عيسى ىذا مع أصحابو من قبل جنود اٞننصور. كىناؾ حركات على طريقتهم ُب بعض 

، إعانة ٓٔ/ِ: ، هناية اٞنطلبَِ/ِانظر: اٞنلل كالنحل:  ببلد فارس، كأركاب كغًنىا.
 .ّٕٗ/ِٖ، موسوعة الرد على اٞنذاىب الفكرية اٞنعاصرة: ُٖٓ/ْالطالبٌن: 

 .ٗٗ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ّ)
 ( أم: اٜنالة الثالثة، كاألصح لغةن أف يقاؿ: الثالث، فيتطابق مع العدد كاٞنعدكد)اٜناؿ(. ْ)
، شرح َٖ،ٕٔ/ِالبياف:  ،ٓٔ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)

، ّٓ/ِ، النجم الوىاج: ٗٗ/ّ، اجملموع: ُْٗ/ُ، فتح العزيز: ِٓ/ِاٞنشكل: 
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 نسبلمو بو؛ لوقوع أكلو ُب الكفر.
 

 فيشرتط، فبل يصح أذاف اجملنوف كاٞنغمي عليو.وأما العقل: 
 السكراف كجهاف مبنياف على اٝنبلؼ ُب صحة تصرفاتو: كُب أذاف
 .(ُ): أنو ال يصحأصحهما

الن ٍشػػوىةً . كأمػػا مػػن ىػػو ُب أكؿ (ِ)كصػػحح القاضػػي كأبػػو دمحم صػػحتو
كمبػػادئ  (ّ)

 النشاط فيصح أذانو كتصرفو. 
عىاري بو  يػىتىأىد لكيصح أذاف الصيب اٞنميز ك  من فرض الكفاية علػى القػوؿ بػو،  الشًٌ

بى يػيٍرتًػػكػره أف لكػن يكػػره كمػػا يكػػره أذاف الفاسػػق. كيي 
أك  الػػؤلذاف سػػواء كػػاف مراىقنػػ (ْ)

 .(ٓ)غًن مراىق
 

                                                                            
 .ُْٕ/ُحاشييت قليويب كعمًنة: 

ا نتيانو  كالوجو الثاشل: ال يكوف مسلمنا ح، أيٌب بنية اإلسبلـ، كأيٌب ابلشهادتٌن قاصدن
كم نس  بلمو كما لو قاؿ حاكينا.إظهارى اإلسبلـ، كأما على غًن ىذا الوجو فبل ٪ني

 .ّٓ/ِالنجم الوىاج: ، ّّٓ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: 
، الركضة: ُْٗ/ُ، فتح العزيز: َُٗ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اللباب: ُ)

 .ّٓ/ِ، النجم الوىاج: ُّٔ/ُ، التدريب: ُِّ/ُ
رمٌن كالبغوم كالوجو الثاشل: أف السكراف يصح أذانو بناء على تصرفاتو، حكاه إماـ اٜن

 .ََُ/ّ، اجملموع: ُْٗ/ُ، فتح العزيز: ِٓ/ِانظر: التهذيب:  كغًن٨نا. 
 .ٓٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ْٕٔ/ِ( انظر: التعليقة: ِ)
: أكؿ السكر كاالرتياح لؤلمر كالنشاط لو. يقاؿ: انتشى فبلف فهو نشواف، كقد النشوة (ّ)

اًنٍػتىشىى، فهو نشواف كامرأة نشول مثل: عطشى. كاٛنميع يقاؿ: نشي ينشى، ُب معىن: 
 . مادة: نشو.ِٖٔ/ٔ، العٌن: ِْٗ/ِ. انظر: اٞنعجم الوسيط: نشاكل

يصىلًٌي يرتب: من رىتىبى  (ْ)
، كىو: االنًتصاب، كما ييرًتبي الص يْب الكىٍعبى إراتابن، كاٞن ، يىرتيبي ريتيوابن

  . مادة: رتب.ُٓٗ/ٖ، العٌن: ُٖٗ/ُُْب هتذيب اللغة انظر: . يػىٍرتيبي أم ينتىًصبي 
قاؿ اٞناكردم كصاحب العدة: سواء كاف مراىقنا أك " ََُ/ّ( عبارة النوكم ُب اجملموعٓ)

فأما غًن البالغ ":  ٕٓ/ِكُب اٜناكم الكبًن للماكردم  ."دكنو، يكره أف يػيٍرًتبى لؤلذاف
 ."كاف أك غًن مراىق، فإف أىذ فى جىازفمكركه االرتساـ ابألذاف ميرىاًىقنا  
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قػػيم، ىػػذا ف اٞنػػرأة ٟنػػم كال تي ؤذًٌ فتشػػرتط ُب األذاف للرجػػاؿ، فػػبل تيػػ وأمــا الــذكورة،
 . (ُ)اٞنذىب اٞننصوص، كنقل اإلماـ االتفاؽ عليو

 . (ّ). كع  البندنيجي عنو بنفي اٛنواز(ِ)ٗناعة عنو بنفي االعتداد بوكيع  
 .(ْ)كفيو كجو: أنو يصح

 . كاٝننثى كاٞنرأة.(ٓ)الكبلـ فيو كأما أذاهنا لنفسها كللنسوة فقد مر  
قػاؿ النػوكم: ككقػع ُب   ،ابألكقػات اكيشرتط فيمن يػىتػىعىيػ نيو األذاف أف يكوف عارفن 

ميؤىك ؿه ابألكقات، كىو  اكبلـ ٗناعة أنو يستحب أف يكوف عارفن 
(ٔ). 

شػػرتط معرفتػػو هبػػا، بػػل إذا علػػم دخػػوؿ كأمػػا مػػن يػػؤذف لنفسػػو أك اٛنماعػػة فػػبل يي 
 كقت تلك الصبلة صح أذانو.

 

 ، فمنها: ادلستحبةوأما الصفات 
ػأذ   ب، فلوْنستحب الطهارة ُب األذاف كاإلقامة كال تي   (ٕ)دثف أك أقاـ كىو ١ني

                              
، البياف: ٓٓ/ِ، الوسيط: ْٕ/ِ، هناية اٞنطلب: َُّ/ُ( ىو اٞنذىب. انظر: األـ: ُ)

 .ََُ/ّ، اجملموع: ُْٗ/ُ، فتح العزيز: ٖٔ/ِ
 .ٖٗ/ّ، اجملموع: ُْٖ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٖٔ/ِ، البياف: ُُُ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)
 .ِْْ/ِ( انظر: كفاية النبيو: ّ)
 : حكاه اٞنتورل، كىو ضعيف.  ََُ/ُّب اجملموع  ( قاؿ النوكمْ)
 فما بعدىا.  َِٗ( راجع النص احملقق صػ ٓ)
:  َُِ/ّقاؿ النوكم ُب اجملموع ، َُٗ( حكاه اٞنتورل ُب التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٔ)

"صرح ابشرتاط بكونو عارفنا ابألكقات صاحب التتمة كغًنه، كحكى الشيا أبو حامد 
نص الشافعي أنو ال يستحب كونو عارفنا ابألكقات، كقطع بذلك ىو كغًنه، فمؤك ؿ؛ عن 

كيعين ابالشرتاط فيمن ييوذل  كييرتب لؤلذاف، كأما من يؤذًٌف لنفسو أك يؤذًٌف ٛنماعة مرةن فبل 
 يشرتط معرفتو ابٞنواقيت، بل إذا علم دخوؿ كقت األذاف لتك الصبلة صح  أذانو ٟنا".

ٍحًدث: من سبقو اٜندث األصغر اٞنوجب للوضوء، من اٜندث، كىو ُب اصطبلح  (ٕ)
ي
اٞن

الفقهاء: النجاسة اٜنكمية اٞنانعة من الصبلة كغًنىا، كترتفع ابلوضوء أك الغسل أك 
، ُِٖ/ِانظر: التعريفات:  التيمم، كاٞنراد بو عند اإلطبلؽ: اٜندث األصغر غالبنا.

 . مادة: حدث.َُٔ/ُالوسيط: ، اٞنعجم ٕٗ/ُالقاموس الفقهي: 
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 كيرًىىا كصىح ا. كأذاف اٛننب أشد كراىةن.  (ُ)أك جنب
أشػػد كراىػػةن مػػن األذاف مػػع ذلػػك اٜنػػدث. كال  (ِ)كاإلقامػػة مػػع كػػل مػػن اٜنػػدثٌن

يىًصػػػػػح اًف كإف أىًٍبى ّنقامػػػػػو فيػػػػػو.  (ّ)فػػػػرؽ بػػػػػٌن أف يكػػػػػوف ُب اٞنسػػػػػجد أك غػػػػًنه فإهنمػػػػػا/
الر ٍحبىةي ك 

 كاٞنسجد ُب التحرصل على اٛننب.  (ْ)
 اف مكشػػوؼ العػػورة أىًٍبى كأجػػزأه. قػػاؿ الشػػافعي: كلػػو ابتػػدأ ابألذاف طػػاىرن كلػػو أذ  

أك غًنىػا،  (ٓ)فانتقضت طهارتو بىن علػى أذانػو كدل يقطعػو سػواء كػاف حػدثها  جنابػةني
 .(ٔ)فلو قطعو كتطهر بىن، فلو استأنف كاف أحب إرل

البناء عليو إذا دل يطل الفصل  (ٖ)، ك يصحي(ٕ)قاؿ األصحاب: يستحب إٕنامو
 غًن ميتػىفىاًحشو ففي صحتو طريقاف: ، فإف طاؿ طوالن (ٗ)اميتػىفىاًحشن  طويبلن 

 .(َُ)ا: يصح قطعن أحدمها

                              
من اٛنىنابة: ىي النجاسة، كاٛنينيب: ىو الذم أصابتو جنابة، أم ٤ناسة كذلك  اٛننب( ُ)

 ابلتقاء اٝنتانٌن أكاإلنزاؿ، كأصل اٛننابة: البيعد، كٚني اٛنينب جينبنا لتباعده عن اٞنسجد.
 . مادة: جنب.ِٕٗ/ُالعرب: ، لساف ُُّ/ُ، الوقيف: ُْ/ُالنظم اٞنستعذب: 

 ( اٜندثٌن: األصغر كاألك . ِ)
 /أ(.ُٗٓ( هناية ؿ: )ّ)
.الر ٍحبىةي  (ْ)  : األىٍرض الواسعة، كرىٍحبىةي اٍلمىكىاف: ساحتو كمتسعو، كاٛنمع رًحىابه ك ريحىبه

 . مادة: رحب.ُْٓ/ُ، لساف العرب: ّّْ/ُاٞنعجم الوسيط: انظر: 
 .َُٓ/ُ األصل: )جنبان(. كاٞنثبت من األـ: ( ُبٓ)
 .َُٓ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
: "ىذا نصو، كاتبعو األصحاب قالوا: كإ٧نا استحب  َُٓ/ّاجملموع  ُب قاؿ النوكم( ٕ)

 ". كال يقطعو لئبل يظن أنو متبلعب -األذاف–إٕنامو 
 .َُٓ/ُ( ُب األصل: )ال يصح(، كاٞنثبت من اجملموع: ٖ)
( األمر جاكز حده كاشتد قبحو فهو فاحش كمتفاحش(كل شيءو ٗ) –. يقاؿ: )فىحيشى

(. انظر: ٢نتار الصحاح:  -ابلضم ، اٞنعجم الوسيط: ِّْ/ُ)فحشنا( ك)تػىفىاحىشى
 . مادة: فحش. ٕٓٔ/ِ

 .َُٓ/ّ، اجملموع: َْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٕػِٕ/ِ( انظر: البياف: َُ)
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 .(ُ): فيو قوالفوالثاين
يك   بػػػيح الصػػػبلة، كإذا كػػػاف ذلػػػك غػػػًن التػػػيمم مقػػػاـ الطهػػػارة إذا كػػػاف يي  (ِ)يقػػػـو

الطهػػارة؛ ألف التػػيمم ال يرفػػع اٜنػػدث ففاعلػػو غػػًن متطهػػر. مبػػاح ُب قػػوٟنم: يسػػن ٟنػػا 
 .(ّ)كمقتضى عبارهتم كراىة األذاف للمتيمم كليس كذلك

ستحب أف يكػوف اٞنػؤذف صىػيًٌتنا قػوم الصػوت. كأف يػؤذف علػى موضػع كمنها: يي 
 (ٓ)لػيس فيػو جفػاء  كػػبلـي كترقيػق (ْ)بًتىٍحػزًينو عػاؿ كمنػارة كسػطح. كأف يكػوف صػوتو 

اًكًتٌنى  كبلـاألعراب كال لٌن   اٍلميتىمى
 .(ٕ)،  كيكره التمديد فيو كالتطريب(ٔ)

                              
، أسىن اٞنطالب: َُٓ/ّ، اجملموع: َْٗ/ُُنر اٞنذىب: ، ّٕػِٕ/ِ( انظر: البياف: ُ)

 . ُُٔ/ُ، الفقو اٞننهجي: ُٖ/ُ، اٞننهاج القوصل: ُِٗ/ُ
 ( ُب األصل: )يقيم(، كالصحيح اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن كما اقتضاه السياؽ.ِ)
: -أم: ابن الرفعة–: "قولو  َُْ/َُِب كتابو اٟنداية إذل أكىاـ الكفاية  قاؿ اإلسنوم (ّ)

كقوؿ الشيا: كيستحب أف يؤذف على طهارة، يفهم كراىة أذاف اٞنتيمم، كإف استباح 
بتيممو الصبلة، ألنو على غًن طهر عند الشافعي، كال شك ُب أنو كاٞنتطهر ابٞناء، انتهى  

 كبلمو.
كما ادعاه من كوف التيمم ليس بطهارة، كأف الشافعي قد قالو، عجيب، بل الذم نص 

األصحاب غًن اإلماـ: أنو طهارة، كالشك أنو التبس عليو، فتوىم عليو الشافعي، ككذا 
من كونو ال يرفع اٜندث أنو ليس بطهارة، ٍب إنو ال يلـز من كوف الشيء مستحبنا أف 

 يكوف تركو مكركىنا". 
 ، يقاؿ: حز ف القارئي ُب قراءتو: رق قى صوتىو فيها.التحزين( ْ)

 مادة: حزف. .ْٖٖ/ُ، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: ُُٕ/ُط: انظر: اٞنعجم الوسي
 .َُٖ/ّ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من اجملموع: ٓ)
يتىمىاًكًتٌٍن  (ٔ)

اكىتى الرجلي، إذا أظهر من نفسو الت خىافيتى كالت ضاعيفى من العبادة كالزىد اٞن : ًمن ٕنى
. انظر: اتج العرك   مادة: موت. .ْٗ/ِ، لساف العرب: َُٔ/ٓس: كالصـو

سينو كتىزيينو. الت ٍطرًيبي (  ٕ)  ُب الص ٍوًت: مىْدهي كٓنى
 . مادة: طرب.ٕٓٓ/ُ، لساف العرب: ُٖٖ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
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 . كاختلفوا:(ُ)ثقةن، نص عليو ستحب أف يكوف عدالن كيي 
افقاؿ بعضهم: ٗنع بينهما   .(ِ)أتكيدن
 .(ّ)ابلوقت ًعلموُب دينو ثقة ُب  كقاؿ آخركف: أراد عدالن 
 .(ْ)اإف كاف عبدن  ، ثقةن اإف كاف حرن  كقاؿ آخركف: أراد عدالن 
كػػػره أذاف الفاسػػػق كال . كيي (ٓ)ا، ثقػػػةن إف كػػػاف صػػػبين اابلغنػػػ ك٪نتمػػػل أف يريػػػد عػػػدالن 
 يعتمد عليو ُب دخوؿ الوقت.

، إال أف يكػوف معػو بصػًن يػؤذف معػو أك يعلمػو أك ٫نػ ه اأف يكوف بصػًنن  :كمنها
 ابلوقت.

أك بعػػػض  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسػػػوؿ هللا  جعػػػليسػػػتحب أف يكػػػوف مػػػن كلػػػد مػػػن  :كمنهػػػا
صػػػحابتو األذاف فػػػيهم، ٍب األقػػػرب إلػػػيهم فػػػاألقرب إف كجػػػد، فػػػإف دل يكػػػن ففػػػي أكالد 

 الصحابة.
 (ِ)ابٞندينػة، كأبػو ١نػذكرة (ُ)كابن أـ مكتػـو (ٔ)كمؤذنوه عليو السبلـ أربعة: ببلؿ

                              
 .َُٓ/ٖ، اٞنختصر: َُّ/ُ( انظر: األـ: ُ)
، فتح ّٓ/ِ، شرح اٞنشكل: ِْٕ/ُاٞنذىب: ، ُنر ٕٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)

 .َِْ/ُالعزيز: 
 .ّٓ/ِ، شرح اٞنشكل: ِْٕ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٕٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
، فتح العزيز: ِْٕ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُٓ/ِ، التهذيب: ٕٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)

ُ/َِْ. 
، ِْٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٕٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُٓ/ٖ( انظر اٞنسألة ُب: اٞنختصر: ٓ)

 .َُِ/ّ، اجملموع: َِْ/ُ، فتح العزيز: ّٓ/ِشرح اٞنشكل: 
: يكىن أاب عىٍبد هللا، كقيل: أاب عىٍبد الكرصل، كقيل: أاب عىٍبد الر٘نن، كقاؿ ببلؿ بن رابح (ٔ)

، كىو من -هنع هللا يضر-بعضهم: يكىن أاب عمرك، كىو موذل أيب بكر الصديق  ، ككاف لو خازنن
صلى هللا -السابقٌن األكلٌن الذين عيذًٌبيوا ُب هللًا، شىًهدى بدرنا كسائر اٞنشاىد مع رسوؿ هللا 

ًديٍػثيوي ُب الكتب -ملسو هيلع هللا ىلص -، كىشىًهدى لو النيب-عليو كسلم رضي –. توُب على التػ ٍعًيٌٍنً ابٛننة كحى
 ىػ. َِسنة  -هللا عنو

 .َُِ/ّ، سًن أعبلـ النببلء: ُٖٕ/ُانظر: االستيعاب: 
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اٍلمىٍجبيوبً  اٝنٍىًصيًٌ بقباء. كال يكره أذاف العبد ك  (ّ)ّنكة، كسعد القرظ
(ْ). 

 .(ٓ)كقاؿ الشافعي: كأحب أف يكوف اٞنؤذنوف خيار الناس
كػػره ، كُب اإلقامػة أشػد، كال يي اقػيم راكبنػف أك يي كػره لغػًن اٞنسػافر أف يػػؤذًٌ يي  :كمنهػا

 قيم بعد نزكلو؛ ألنو البد من نزكلو للفريضة.للمسافر لكن األكذل أف يي 
قاؿ اٞناكردم: إف انتهى ُب آخر أذانو إذل حيث ال يسمعو مػن   اف ماشين كلو أذ  

 .(ٕ)أجزأه (ٔ)كاف ُب موضع ابتدأ بو دل ٩نيٍزًه، كإف ٚنعو/
 .(ٖ)ُب اٜنالتٌن ٩نيٍزًئىوي كقاؿ النوكم: ٪نتمل أف 

                                                                            
: ىو: عبد هللا بن أـ مكتـو( ُ) األعمى القرشي العامرم، ٢نتلفه ُب اٚنو، كدل  ابن أـ مكتـو

، -اهنع هللا يضر-٫نتلفوا أنو من بىن عامر ابن لؤم، كاف ضريرنا، كىو ابن خاؿ خد٩نة أـ اٞنؤمنٌن 
 ىػ. ُٓيـو القادسية سنة  -كىو من السابقٌن اٞنهاجرين، كييقاؿ: استشهد هنع هللا يضر

 .ُِٗ/ّء: ، سًن أعبلـ النببلٖٗٗ/ّانظر: االستيعاب: 
صلى هللا -، ٢نتلف ُب اٚنو، كاف النيب-هنع هللا يضر-اٛنيمىًحيْ  أىبيو ١نذكرة: ىو أبو ١نذكرة القرشي (ِ)

ٚنعو ٪نكي األذاف، فأمر أف يؤتى بو، فأسلم يومئذ، ٍب أمره فانصرؼ إذل  -عليم كسلم
، كأقره على األذاف هبا فلم يزؿ يؤذف هبا ىو ككلده، ٍب عبد هللا بن ١نًنيز ابني عمو مكة

ككلده، فلما انقطع كلد ابن ١نًنيز صار األذاف هبا إذل كلد ربيعة بن سعد بن ٗنح. توُب 
 .ِٔٔ/ِ، هتذيب األٚناء كاللغات: ٔ/ِنظر: االستيعاب: ا ىػ. ٗٓسنة 

رسوؿ هللا  ، موذل عمار بن ايسر اٞنعركؼ بسعد القرظ، جعلوىو: سعد بن عائذ اٞنؤذف( ّ)
-كترؾ ببلؿ األذاف نقل أبو بكر  -ملسو هيلع هللا ىلص–مؤذنن بقباء، فلما مات رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص–

، فلم يزؿ يؤذف فيو إذل أف مات، -ملسو هيلع هللا ىلص–سعد القرظ ىذا إذل مسجد رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر
 كتوارث عنو بنوه األذاف فيو إذل زمن مالك كبعده أيضنا.

 .َِٔ/ُ، هتذيب األٚناء كاللغات: ْٗٓ/ِانظر: االستيعاب: 
: اًٝنصْي الذم قد اٍستػيٍؤًصلى ذكر اٝنٍىًصيْ  (ْ) ىٍجبػيٍوبي

ه كخيٍصيىاهي. : كىو الذم سيل  خيٍصيىاهي. كاٞن
 .ّٔ/ُ، طلبة الطلبة: ُِٕٗ/ُالقاموس احمليط: ، ِِٕ/َُانظر: هتذيب اللغة: 

 .َُّ/ُ( انظر: األـ: ٓ)
 /ب(.ُٗٓ( هناية ؿ: )ٔ)
 .ِْ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٕ)
 .َُٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٖ)
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 مػؤذنن  (ُ)، كال ٩نوز أف يكوف  العبػدياستحب أف يكوف اٞنؤذف للجماعة حرن كيي 
 مسائل: (ِ)تتاـ الباب  بثبلثيٟنم إال نذف سيده. كاخ

، كُب األفضل منهما أربعة (ّ)ُب كل كاحد من اإلمامة كاألذاف  فضلياألوىل: 
 :أكجو

. قػػػػػاؿ الشػػػػػيا أبػػػػػو حامػػػػػد (ْ)كىػػػػػو نصػػػػػو ُب األـ ،أف األذاف أفضػػػػػل أحـــــدىا:
ػػػاًمًليْ ك  اٍلمىحى

ػػػاًمًليْ : كىػػػو مػػػذىب الشػػػافعي، كبػػػو قػػػاؿ عامػػػة أصػػػحابو. قػػػاؿ (ٓ) : اٍلمىحى
من قػاؿ غػًنه. كصػححو العراقيػوف كٗناعػة آخػرىم النػوكم. قػاؿ بعضػهم: نػص  غىًلطى ك 

 .(ٔ)الشافعي على كراىة اإلمامة
                              

 .َُُ/ّكاٞنثبت من اجملموع:  ،األصل ساقط من( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ُ)
 األصل: )بثبلثة مسائل(، كاألصح ىنا لغة: ثبلث. ( ُبِ)
 . ُّْ/ُ( ُب األصل: )أفضل(، كاألكضح: فضل، كما ُب الركضة: ّ)
 .ُٖٔ/ُ( انظر: األـ: ْ)
اًمًلٌي ، أ٘ند بن دمحم (ٓ) ىحى

أ٘ند بن القاسم بن بن  احملاملي: ىو العبلمة، أبو اٜنسن اٞن
ْ البغدادم الشافعي، من رفعاء أصحاب الشيا أيب حامد، كلو التصانيف  إٚناعيل الض يبًٌ
اٞنشهورة كػ)اجملموع( ك)اٞنقنع( ك)اللباب( كغًنىا، كلو عن الشيا أيب حامد تعليقة منسوبة 

ر٘نو - ،ىػ، كلو سبع كأربعوف سنة ُْٓإليو،  كدل يطل عمره، توُب ُب ربيع اآلخر سنة 
 .ُِٗ/ُّ، سًن أعبلـ النببلء: ّٗٔ/ُانظر: طبقات الشافعيٌن:  .-هللا

، اٞنهذب: ُٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ّٔٔ/ِ، التعليقة: ُٔ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
 .ٔٓ/ِ، البياف: ٓٓ/ِ، التهذيب: ِٔ/ُ، التنبيو: َُٕ/ُ

ُب األـ على كراىة  كاٞنذىب ترجيح األذاف، كقد نص: " ٕٗ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم
: "كأحب األذاف لقوؿ النيب  ُٖٔ/ُُب األـ  -ر٘نو هللا-اإلمامة". قاؿ اإلماـ الشافعي

كاٜنديث،  .، كأكره اإلمامة للضماف كما على اإلماـ فيها"«اغفر للمؤذنٌن: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -
، أخرجو الشافعي «ٌناإلماـ ضامن كاٞنؤذف مؤٕنن اللهم أرشد األئمة كاغفر للمؤذن»ٕنامو: 

( كالرتمذم ُٕٓ، رقم: ُّْ/ُ(، كأبو داكد ُب سننو: )ُٕٓ، رقم: ٔٓ/ُُب مسنده: )
كابن خز٬نة  ،، ابب جاء أف اإلماـ ضامن كاٞنؤذف مؤٕنن(َِٕ، رقم: َِْ/ُُب سننو: )

، كتاب اإلماـ ُب الصبلة كما فيها من السنن(، كابن ُِٖٓ، رقم: ُٓ/ُّب صحيحو: )
، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، ابب ما ٩نب ُٖٗ، رقم: ُّْ/ُو: )ماجو ُب سنن
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: اإلمامػػػػة أفضػػػػل، كىػػػػو نصػػػػو ُب كتػػػػاب اإلمامػػػػة، كقطػػػػع بػػػػو بعضػػػػهم، والثــــاين
 .(ُ)كصححو ٗناعة منهم الرافعي

 .(ِ): أهنما سواءوالثالث
كمػػا ينػػوب فيهػػا كاسػػتجمع : إف علػػم مػػن نفسػػو القيػػاـ ُنقػػوؽ اإلمامػػة والرابــع

 .(ّ)خصاٟنا فاإلمامة لو أفضل كإال فاألذاف لو أفضل
كقػػاؿ  ،(ْ)سػػتحب اٛنمػػع بػػٌن األذاف كاإلقامػػة، كقيػػل: يكػػره اٛنمػػع بينهمػػاكال يي 

                                                                            
(، كأ٘ند ُب مسنده: َِّ، رقم: ْٖ/ِِعلى اإلماـ(، كالط اشل ُب اٞنعجم الكبًن: )

كغًنىم، كصححو األلباشل ُب صحيح كضعيف أيب داكد:  (،ُٕٗٔ، رقم: ٕٗ/ُِ)
يح كضعيف ابن (، كصحَِٕ، رقم: َِٕ/ُ(، كصحيح كضعيف الرتمذم: )ِ/ُ)

 (. ِٕٖٕ، رقم: ّٗٓ/ُ(، كصحيح اٛنامع الصغًن: )ُٖٗ، رقم: ُْٖ/ِماجو: )
، فتح ٔٓ/ِ، البياف: ٓٓ/ِ، التهذيب: ُٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ُٖٓ/ُ( انظر: األـ: ُ)

 .ُْٔ/ُ، هناية احملتاج: ِٖ، احملرر: ص/ ِِْ/ُالعزيز: 
، كعزاه إذل ُّْ/ُكضة ُب الر  ا، كالنوكم أيضن ٔٓ/ِصححو الغزارل ُب الوسيط

 اٝنراسانيٌن.
ٍربًييًنْ قاؿ اٝنطيب  –فإف قيل: كيف فض ل اٞنصنف : " ِّٔ/ُمغين احملتاجُب كتابو  الشًٌ
األذاف مع موافقتو الرافعي على تصحيحو أنو سنة كتصحيحو فرضيةى  -أم: النوكم

بسنيتها ؟،  اٛنماعة إذ يلـز من ذلك تفضيل سنة على فرض كإ٧نا يرجحو عليها من يقوؿ
أجيب: أبنو ال مانع من تفضيل سنة على فرض، فقد فضل ابتداء السبلـ على اٛنواب، 

حاشية البجًنمي  كإبراء اٞنعسر على إنظاره مع أف األكؿ فيهما سنة، كالثاشل كاجب"، ُب
كإف كاف اٞنعتمد أف األذاف كحده أفضل من اإلمامة، كىي أفضل من : " ُّٕ/ُ

 اإلقامة".
، اجملموع: ِِْ/ُ، فتح العزيز: ٕٓ/ِالعمراشل، كالرافعي كغًن٨نا. انظر: البياف: ( حكاه ِ)

ّ/ٕٗ. 
: حكاه الشيا أبو حامد كالعمراشل كغًن٨نا، كنقلو الرافعي  ٕٗ/ّاجملموع ُب م قاؿ النوك  (ّ)

. انظر: عن أيب علي الط م، كالقاضي أيب القاسم ابن كج، كاٞنسعودم، كالقاضي حسٌن
 .َِْ/ِ، كفاية النبيو: ِِْ/ُ، فتح العزيز: ٕٓ/ِالبياف: 

 . "نص عليو أبو دمحم اٛنويين كالبغوم كغًن٨نا": َٖ-ٕٗ/ُّب اجملموع  قاؿ النوكم (ْ)
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كقػػاؿ اٞنػػاكردم: ُب كػػل كاحػػد  ،(ُ)ٗناعػػة: األفضػػل أف ٩نمػػع بينهػػا، كصػػححو النػػوكم
 منهما فضل كلئلنساف فيهما أربعة أحواؿ:

 ٬نكن القياـ هبما كالفراغ ٟنما فاألفضل أف ٩نمع بينهما. حالة
كحالػػة يعجػػز عػػن اإلمامػػة لقلػػة علمػػو كضػػعف قراءتػػو كيقػػدر علػػى األذاف لرفػػع 

يًٌئنػػػػ لئلمامػػػػة ٞنعرفػػػػة أحكػػػػاـ الصػػػػبلة كحسػػػػن قراءتػػػػو  اصػػػػوتو كقػػػػوة إببلغػػػػو كيكػػػػوف ميتػىهى
 فاإلمامة أفضل.

فيػو  ،؟ مػع فأيهمػا أفضػلكحالة يقػدر علػى كػل كاحػد كيصػلح لػو كال ٬نكنػو اٛن
 . (ِ)كجهاف

كاٝنػػػبلؼ راجػػػع إذل تفضػػػيل األذاف مػػػع اإلمامػػػة علػػػى اإلمامػػػة ال علػػػى األذاف 
فهػػػػػم كػػػػػبلـ بعضػػػػػهم ٔنصػػػػػيص القػػػػػوؿ أبفضػػػػػلية اإلمامػػػػػة ابلقػػػػػوؿ ّنسػػػػػنونية اكحػػػػػده، ك 

 ، كأٌن إذا قلنا أنو فرض كفاية فهو أفضل.(ّ)األذاف
 

                              
: "قاؿ القاضي أبو الطيب: قاؿ أبو علي الط م: األفضل  َٖ/ُّب اجملموع  قاؿ النوكم (ُ)

كهبذا قطع صاحب اٜناكم، كىو  أف ٩نمع الرجل بٌن األذاف كاإلمامة ليحوز الفضيلتٌن،
 ."األصح

 ( الوجهاف:ِ)
تفر د ابإلمامة دكف األذاف، ككذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف اإلمامة أفضل من األذاف، ألف النيب أحدمها:

ال ينفرد إال أبفضل األمرين كأعلى اٞننزلتٌن، كبو قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص–خلفاؤه الراشدكف بعده، كىو 
اإلماـ ضامن، : »-ملسو هيلع هللا ىلص-أف األذاف أفضل؛ لقولو  الوجو الثاين: أبو علي بن أيب ىريرة.

، فدؿ ىذا اٝن  على أفضلية األذاف «كاٞنؤذف مؤتن، اللهم فأرشد األئمة كاغفر للمؤذنٌن
 على اإلمامة من كجهٌن:

 نة أعلى من منزلة الضماف.اأحد٨نا: أف منزلة األم
كالثاشل: أنو دعاء لئلماـ ابلرشد، كذلك ٝنوفو من زيغو، كدعاء للمؤذف ابٞنغفرة كذلك 

كاٜنديث تقدـ . َٖ/ّ، اجملموع: ِٔ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: لعلمو بسبلمة حالة. 
 .ّ، ىامشُّٖٔنر٩نو، ُب صػ

٣نن قاؿ ذلك: أبو سعيد اإلصطخرم، كالبندنيجي، كذا حكاه عنمها اٞناكردم ُب اٜناكم  (ّ)
 . َِْ/ِ، كابن الرفعة ُب كفاية النبيو َٖ/ّ، كالنوكم ُب اجملموع ُٔ/ِالكبًن 
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  تشتمل على صورتٌن:الثانية: 
كمن فوائده: أف يؤذف أحد٨نا  ،نفستحب أف يكوف للمسجد مؤذًٌ يي إحدامها: 

قبػػل الفجػػر كاآلخػػر بعػػده كيعلػػم أبذاف أحػػد٨نا ىػػذا كأبذاف أحػػد٨نا ىػػذا، ِنػػبلؼ مػػا 
ف كاحػػد مػػرتٌن. كقػػاؿ الغػػزارل: إذا كػػاف للمسػػجد مػػؤذف كاحػػد ٬ننػػع مػػن األذاف إذا أذ  

 .(ُ)قبل الصبح لئبل ييشىوًٌشى 
 .(ِ)زاد إذل أربعة كال يتعداىا، قالو اٛنمهور فإف احتاج إذل زايدة

فػػػإف رأل اإلمػػػاـ  ؛(ْ)كاٞنصػػػلحة (ّ)كقػػػاؿ ٗناعػػػة مػػػن احملققػػػٌن: اٞنعتػػػ  اٜناجػػػة/
كقيػل: إنػو قػدصل دل  ،الزايدة زاد كلو بلغوا ما بلغوا، كإف رأل االقتصار على اثنٌن دل يػزد

 .(ٓ)يعارضو جديد
لنػػػاس جعلهػػػم أربعػػػة، فػػػإف دل يىٍكفيػػػٍوا اثنػػػاف لكثػػػرة ا قػػػاؿ اٞنػػػاكردم: إذا دل يكػػػفً 

ػػػفىعنا ال ًكتٍػػػػرن  ، قػػػاؿ: كاٞنػػػراد: اٞنؤذنػػػوف الػػػذين اجعلهػػػم سػػػتة، فػػػإف زاد فثمانيػػػة ليكونػػػوا شى
ػػ يػيػػرىتًٌبػيهيم ٍنػىعيػػػواكإال فلػػػو أذ   ااإلمػػػاـ لػػػو دائمن ف أىػػػل اٞنسػػػجد كلهػػم دل ٬ني

. قػػػاؿ النػػػوكم: (ٔ)
 .(ٖ)كاختبلط (ٕ)شو تػىٍهوًيٍ ف كاحد بعد كاحد كدل يؤد إذل يعين أذ  

                              
( دل أجد قولو ىذا فيما توصلت إليو من كتبو )الوسيط، البسيط، كالوجيز(، كُنثت عنو ُب  ُ)

 .ُٔ/ِككحدت النقل عنو ُب النجم الوىاج: كتب اٞنذىب األخرل، 
 .ُّْ/ُ، ُنر اٞنذىب: ٕٖ/ِ، البياف: ُُٓ/ُ، اٞنهذب: ْٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
 /أ(.َُٔ( هناية ؿ: )ّ)
، كشيا اإلسبلـ زكراي ْٕٕ/٣ُنن قاؿ ذلك: ابن حجر اٟنيتمي ُب ٓنفة احملتاج  (ْ)

  .ُِّ/ُاألنصارم ُب أسىن اٞنطالب 
ُب كىذا ىو الصحيح". ك : " َُّ/ِ، كالركضة ُِّ/ُّب اجملموع  لنوكم( قاؿ آ)

 كال يضيق أف يؤذف أكثر من اثنٌن".: " َُّ/ُاألـ
 .ِٖٓ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
، كىو: أساليب كأعماؿ ١نٌرًضة للجماىًن، كمنو اٟنىٍوشىةي، كىي:  التهويش (ٕ) مصدر ىىو شى

، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: َُِٖ/ّانظر: الصحاح:  الفتنة كاٟنىٍيجي كاالضطراب.
ّ/ِّٕٓ . 

 .ُّٔ/ُ( انظر: الركضة: ٖ)
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ابلصػبلة ليػىٍفػريغى  يػيٍبًطػئى ف اٞنؤذف األكؿ أف قاؿ الشافعي: كال أحب لئلماـ إذا أذ  
مىٍن بعده بل ٫نرج كيقطع مىٍن بعده األذاف ِنركجو
(ُ). 
ػػػليواأف  (ِ)سػػػتحبيكإذا كػػػاف للمسػػػجد مػػػؤذنف فػػػأكثر فػػػبل  يي  يػىتػىرىاسى

ابألذاف  (ّ)
 (ْ)قػرعف كاحد عقب كاحد، فإف تنازعوا ُب البػدارة أي لكن إف اتسع الوقت تػىرىتػ بػيٍوا فيؤذًٌ 

 .(ٓ)أذنوا متفرقٌن ُب أقطاره ابينهم، كإف ضاؽ الوقت فإف كاف اٞنسجد كبًنن 
فػػبل أبس أف  ا، كاٞنسػػجد كاسػػعن (ٔ)كالبصػػرة  اكقػػاؿ اٞنػػاكردم: إف كػػاف البلػػد كبػػًنن 

كقفػوا ٠نتمعػٌن كأذنػوا، كيقفػوف عليػو  ادفعػة كاحػدة، كإف كػاف صػغًنن  ٩نتمعوا ُب األذاف
ف كاحػػػد فقػػػط، فػػػإف كلمػػػةن كملػػػةن ىػػػذا إذا دل يػػػؤد إذل هتػػػويش فػػػإف أدل إليػػػو أذ    اٗنيعنػػػ

 .(ٕ)كاختلفت أصواهتم دل ٩نز اتنازعوا أقرع، فإف أذنوا ٗنيعن 

                              
 .َُّ/ُ( انظر: األـ: ُ)
 .ٕٓ/ِ( ُب األصل: )استحب(. كاٞنثبت من الوسيط: ِ)
: أرسل بعضهم إذل بعض رسوالن أك رسالة.( التػ رىاسيلّ)  : يقاؿ: تىراسل القـو

 . مادة: رسل.ِِٔ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ّْْ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 
: من القيرعة، كىي: الْسهمة، ييقاؿ: اقرتع القـو كتقىارعيوا، كيقاؿ: قارىع بينهم كأقرىع أيقرع( ْ)

ة، كاالقرتاع كالتقاريع: ضرب القيرعة كىى  يقارىعة: اٞنسا٨نى
بينهم ُب شيء يقتسمونو، كاٞن

 الْسهمة، كإلقاءي القرعة حيلة يتعٌن  هبا سهم اإلنساف، أم: نصيبيو. 
  . مادة: قرع.ُُّٖ/ِ، اإلفصاح: ُّٕ/ُفقهية: انظر: التعريفات ال

 .، كىو اٛنانب كالناحية-ابلضم-ٗنع قيٍطرو  األقطار:( ٓ)
 . مادة: قطر.ْْٓ/ُّ، اتج العركس: َٕٓ/ِانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

العراؽ البصرة:  ىي اثشل أك  اٞندف العراقية بعد العاصمة )بغداد(، تقع ُب جنوب شرؽ  ( ٔ)
على مقربة من اٝنليج العريب، على الضفة الغربية لشط العرب، كٚنيت بصرة لغبلظها 

ىػ، كىي  ُْ، سنة -هنع هللا يضر-كشدهتا، افتتحها اٞنسلموف ُب خبلفة عمر بن اٝنطاب
ىػ. انظر: موسوعة اٞندف العربية:  ُٕكالكوفة أكؿ األمصار اإلسبلمية بينيتا عاـ 

 .ّٗ/ُ: ، آكاـ اٞنرجافَُٕص/
 .ٗٓ-ٖٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٕ)
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أنػو اسػتحب  -هنع هللا يضر-، فعػن الشػافعي للجمعػة األذاف (ُ)يُب أصػحابنا اختلف 
، كػػذا ركاه (ِ)أف يكػوف ٟنػػا أذاف كاحػػد يؤذنػو مػػؤذف كاحػػد عنػد اٞننػػ  بػػٌن يػدم اإلمػػاـ

كركل النوكم عن نصو ُب البويطي: أف النداء يـو اٛنمعة ىػو الػذم يكػوف  .(ّ)ٗناعة
فػػػوؽ اٞننػػػارة ٗنلػػػةن حػػػٌن ٩نلػػػس  األذاف يىٍسػػػتػىٍفًتحيوفى اإلمػػػاـ علػػػى اٞننػػػ  يكػػػوف اٞنؤذنػػػوف 

 .(ْ)خطب اإلماـ فػىرىغيواع الناس فيأتوف اٞنسجد فإذا سمً اإلماـ على اٞنن  ليي 

قػيم، كإف يي  (ٓ)يف كاحػد فهػو أكذل  أفٍ كإذا انتهى األمػر إذل اإلقامػة فػإف كػاف أذ  
مػن كدل يكػن مػؤذف راتػب أقػاـ أ ،ف الراتػبذف ٗناعة فإف ترتبوا كػاف األكؿ اٞنػؤ كاف أذ  

 كبعده الراتب فوجهاف: اكإف كاف األكؿ أجنبين  ،ف أكالن أذ  
، كحيػػث جعلنػػا لػػو اإلقامػػة فلػػو أقػػاـ (ٔ): أف األكذل هبػػا اٞنػػؤذف الراتػػبأصــحهما

، كإف أذنػػػػوا ٠نتمعػػػػٌن فػػػػإف اتفقػػػػوا علػػػػى أذاف كاحػػػػد (ٕ)غػػػػًنه اعتػػػػد بػػػػو علػػػػى اٞنػػػػذىب
ُب اٞنسػػػػجد الواحػػػػد إال قػػػػيم ال يي  سػػػػتحب أفٍ ، كإف تشػػػػاجركا أقػػػػرع بيػػػػنهم. كيي (ٖ)أقػػػػاـ/

                              
 .ُِْ/ّ( ُب األصل: )إ٧نا(، ىكذا، غًن كاضح، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
 .ِِْ/ُ( انظر: األـ: ِ)
ركاه احملاملي ُب كتابو اجملموع، كالبندنيجي، كصر ح القاضي أبو الطيب أيضنا أبنو يكوف ( ّ)

، شرح اٞنشكل: ٖٖ/ِ، البياف: ّْٗ/ِانظر: ُنر اٞنذىب:  للجمعة مؤذف كاحده.
 .َِْ/ِ، حاشية البجًنمي: ُِْ/ّ، اجملموع: َِٗ/ِ

 .ُِّ: ص/ ( انظر: ٢نتصر البويطيْ)
بعد أف ذكر نص اإلماـ الشافعي ىذا ُب البويطي،  ُِْ/ّلقد أكرد النوكم ُب اجملموع 

، ابب: رجم اٜنبلى َّٖٔ، رقم: ُٖٔ/ٖاٜنديثى الذم أخرجو البخارم ُب صحيحو: )
على اٞنن  يـو  -هنع هللا يضر–جلس عمر »قاؿ:  -رضي هللا عنهما–من الزن(، عن ابن عباس 
 ، كذكر اٜنديث.«نوف قاـ فأثىن على هللا تعاذلاٛنمعة فلما سكت اٞنؤذًٌ 

 .ُِِ/ّ( ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ٓ)
، الركضة: ِْٓ/ُ، فتح العزيز: ٕٓ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ٔ)

 .ُّٗ/ُ، مغين احملتاج: ُِٕٔ/ُ، الغرر البهية: ُْٗ/ِ، كفاية النبيو: ُّٔ/ُ
 .ِٕٔ/ُ، الغرر البهية: ُِِ/ّ، اجملموع: ِْٔ/ُ: ( انظر: فتح العزيزٕ)
 /ب(.َُٔ( هناية ؿ: )ٖ)
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إذا دل  اإال إذا دل ٓنصػػػػػػػل الكفايػػػػػػػة بواحػػػػػػػد. كقيػػػػػػػل: ال أبس أف يقيمػػػػػػػوا ٗنيعنػػػػػػػ كاحػػػػػػػده 
يػىتػىهىو شيٍوا
(ُ). 

، فػبل يقػيم إال نذنػو، فػإف أقػاـ برأم اإلمػاـ (ّ)كقت اإلقامة مىنػيٍوطه : (ٕ)يالثانية 
. (ْ)االعتػػػدادبغػػػًن إذنػػػو ففػػػي االعتػػػداد هبػػػا تػػػردد لؤلصػػػحاب، قػػػاؿ النػػػوكم: كاألظهػػػر 

ككقت األذاف مىنػيٍوطه بنظر اٞنؤذف كال ٪نتاج إذل مراجعة اإلمػاـ، كيػؤذف لكػل صػبلة مػا 
 كاألكذل أكلو. اداـ كاقت اختيارىا ابقين 

كرغػػػب ُب  يػىتىطىػػػو عٍ ابألذاف، كإف دل  يػىتىطىػػػو عى يسػػػتحب للمػػػؤذف أف : (٘)يالثالثـــة 
 طريقاف: ،شيء ففيما ييصرؼ إليو ؟

يػيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزىؽى : أف أحـــــــــــــــــدمها
                        اٞنصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحل  (ٕ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػن بيبػػػػػػػػػػػػػػػػػت اٞنػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  (ٔ)

                              
 .ّٓ/ِ( كبو قطع البغوم ُب التهذيب ُ)
( ُب األصل: )الثالثة(، لكن الظاىر، أهنا الصورة الثانية من اٞنسألة الثانية، كالرابعة ُب ِ)

 .ٕٓ/ِ: الوسيط: الكتاب ىنا، ىي ٣نا ذكره اإلماـ الغزارل ُب اٞنسألة الثالثة. انظر
، من )نىطى( الشيء بغًنه كعليو نوطان: علقو، يػيقىاؿ: نىطى القرية بًًنيىاًطها، كنىطى األمر ( اٞننوطّ)

 بفبلف، كنًٍيطى عليو الشيء: عهد بو إليو، فهو منوط.
 . مادة: نوط.ُْٖ/ٕ، لساف العرب: ّٔٗ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ْٓٓ/ٕانظر: العٌن: 

 .ُِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
 ( أم: اٞنسألة الثالثة. كُب األصل: )الرابعة(.ٓ)
عل لو رًزؽه راتبه من بيت اٞناؿ، كمنو كأرزاؽ اٛنند: ما ييكتب ٟنم ُب ديواف ييرزؽ( ٔ) : أم: ٩ني

 السلطاف، ييقاؿ: ارتزؽى اٛنند: أخذكا أرزاقهم.
  . مادة: رزؽ.ِّْ/ِٓالعركس:  ، اتجْٔ/ُانظر: النظم اٞنستعذب: 

( ُب األصل: زايدة )ُب(، ىكذا، كاألصح كما أثبت بٌن اٞنعقوفتٌن، كعبارة النوكم ُب ٕ)
كإف كجد من يػىتىطىو عي ابألذاف دل ييرزؽ اٞنؤذف من بيت اٞناؿ ألف اٞناؿ : " ُِٓ/ّاجملموع 

ؽى  ٙنييًس اٍٝنيميًس ألف جعل للمصلحة كال مصلحة ُب ذلك كإف دل يوجد من يػىتىطىو عي ريزً 
 ".ذلك من اٞنصاحل
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، كالغنيمػػة اٞنضػػاؼ إذل هللا تعػػاذل كرسػػولو، كاألمػػواؿ (ِ)اٍلفىػػٍيءً ًس ٙنييػػ (ُ)يٙنييػػسي   كىػػو
الػػػيت يرثهػػػا بيػػػت اٞنػػػاؿ، كاٞنػػػاؿ الضػػػائع الػػػذم أيػػػس مػػػن صػػػاحبو، دكف أربعػػػة أٙنػػػاس 

إف جعلنػاه للمصػاحل جػاز أف يرتػزؽ منػو،  ؛(ّ)قػوالفالغنيمة، كُب أربعة أٙناس الفيء 
 .(ٓ). ٍب ال يرتزؽ إال عند اٜناجة، كعلى قدرىا، كاحد كاف أك ٗناعة(ْ)كإال فبل

                              
، كالركضة: ِّْ/ُ( ُب األصل: )فخمس(، ىكذا، غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز: ُ)

ُ/ُّٓ. 
: فهو اٞناؿ الذم أفاء هللا تعاذل على اٞنسلمٌن فػىفىاءى إليهم أم رىجىعى إليهم ببل قتاؿ، الفيء( ِ)

كل من صيٍوًلحى عليو اٞنسلموف من أمواؿ من خالف دينهم من كذلك مثل اٛنزية، ك 
األرضٌن اليت قسمت بينهم أك حبست عليهم بطيب من أنفسهم كعلى من بعدىم من 
أىل الفيء، كالسواد كما أشبههو. كأصل ىذا من فىاءى يىًفٍيءي: إذا رجع، كمنو قيل للظل 

ءه؛ ألف الشمس فىاءىٍت عنو، أم ر  جعت كالظل ابلغداة، كىو ما دل تنلو من آخر النهار ُبٍى
  كٗنع الفيء: أىفٍػيىاءه، كفػيييوءه. الشمس.

 . مادة: فيأ.ِْٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُٕٖ/ُ، الزاىر: َٖ/ُانظر: طلبة الطلبة: 
 القوالف:  (ّ)

 أحد٨نا: أهنا للجيش خاٌصة، فبل ٩نوز أف تيصرؼ ُب غًنىم.
ىذا القوؿ ٩نوز أف تيصرؼ ُب أرزاؽ اٞنؤذًٌنٌن،   الثاشل: أهنا ٞنصاحل اٞنسلمٌن العامة، فعلى

، ٕٓ/ِ، التهذيب: َٔ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  .-ر٘نو هللا-كما ىو ُب كبلـ اٞنؤلف
 .ِّْ/ُفتح العزيز: 

س الفيء، كالغنيمة، : " ُِٔ/ُّب اجملموع ( قاؿ النوكمْ) ينبغي أف ال ٫نتص ِنيمس ٙني
، بل يرزقو من كل ماؿ ىو -صاحل اٞنسلمٌنعلى القوؿ: إهنا ٞن-كأربعة أٙناس الفيء

ٞنصاحل اٞنسلمٌن؛ كاألمواؿ اليت يرثها بيت اٞناؿ، كاٞناؿ الضائع الذم أىًيٍسنىا من صاحبو 
 كغًن ذلك".

فإف دل يتطوع كطمع ُب شيء : " ِّْ/ُ( دل يذكر اٞنؤلف الطريق الثاشل، كُب فتح العزيزٓ)
 ففيما يصرؼ إليو؟، طريقاف:

 ر رزؽ عليو.أحد٨نا: إدرا
، ىو الثاشل، فأما -أم: الوسيط–كالثاشل: أف يعطي أجرة ُب إجارة، كاٞنذكور ُب الكتاب 

 الطريق األكؿ فلئلماـ أف يرزؽ اٞنؤذف من ماؿ اٞنصاحل كىو ٙنس ٙنس الفيء..".
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غػًن  ، فلػو أف يػرزؽ عػدالن ارزؽ غػًنه إال أف يكػوف فاسػقن فلو كجد متطػوع عػادل ييػ
 فوجهاف:. كلو كجد أميننا ليس حسن الصوت ال يتطوع (ُ)متطوع على اٞنذىب

، كبنا٨نػػا بعضػػهم علػػى القػػولٌن ُب األـ إذا (ِ)عنػػد النػػوكم: أف يرزقػػو أصــحهما 
 . (ّ)طلبت أجرة الرضاع ككجد األب من يت عو

 (ْ)ازؽ عػػددن كإذا كػػاف ُب البلػػد مسػػاجد؛ فػػإف دل ٬نكػػن ٗنػػع النػػاس ُب أحػػدىا ري 
 من اٞنؤذنٌن ٓنصل هبم الكفاية كيتأدل الشعار، كإف أمكن بغًن مشقة فوجهاف:

ا: ٩نمعهم كيرزؽ أحدمها  .(ٓ)كاحدن
. كلودل يكن ُب بيت اٞناؿ سعة بدأ ابألىم كىػو (ٔ)رزؽ اٛنميع: أنو يي وأصحهما

رزؽ مػػػؤذف اٛنػػػامع، كأذاف صػػػبلة اٛنمعػػػة أىػػػم مػػػن غػػػًنه، ك٩نػػػوز لئلمػػػاـ كللواحػػػد مػػػن 
يرزؽ من ماؿ نفسو فًنزؽ كما شاء كيف شػاء كمػ، شػاء كأم عػدد شػاء،  الناس أف

 كمع كجود اٞنت ع كفوؽ قدر الكفاية.
 : االستئجار، كُب جوازه لئلماـ كما دكنو من بيت اٞناؿ كجهاف:الطريق الثاين

                              
 .ُّٓ/ُ، الركضة: َُٓ/ٖ( انظر: اٞنختصر:ُ)
 .ُِٔ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 ( فيو قوالف:ّ)

 يي ىي مي خي حي  ُّ أحد٨نا: أف األـ أكذل ابلرضاع؛ لقولو تعاذل: 
ي؛ كألف ٔ الطبلؽ:   َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ

 شفقتها أكثر عليو من شفقة األجنبية.
 كالثاشل: أف األجنبية أكذل ابلرضاع؛ ألهنا تطوعت بو.

أكذل فها  إف قلنا: األـ أكذل فهنا يستأجر من كاف أحسن صواتن منو. كإف قلنا: األجنبية
 .ِٔٔ/ِىنا ال يستأجر. انظر: التعليقة: 

 ( لعل األصح لغةن أف يقاؿ: )عدد(، للفعل اجملهوؿ. ْ)
 .ِٔٔ/ِالتعليقة: ك ، ُِٕ/ّإذل اٝنراسانيٌن. انظر: اجملموع:  ( عزاه النوكمٓ)
، اجملموع: ٕٓ/ِ، التهذيب: ْٔ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

 .ْٕٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُْ/ُ، مغين احملتاج: ُِّ/ُأسىن اٞنطالب: ، ُِٕ/ّ
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، (ِ)كصححو ٗناعة، كقطػع بػو آخػركف(ُ):  ال ٩نوز االستئجار ألحديأحدمها
 .(ْ)أنو اٞننصوص (ّ)كعن ابن اٞننذر

، كعلػػى ىػػذا ٩نػػػوز آلحػػاد النػػاس علػػػى (ٓ)عنػػد اٛنمهػػور: أنػػػو ٩نػػوز وأصــحهما
 اُنيث ٩نوز لو الرزؽ منو كفاقن  (ٕ)، كحيث جوزنه من بيت اٞناؿ فإ٧نا ٩نوز/(ٔ)األظهر
 . اكخبلفن 

قػاؿ البغػػوم: كال ٪نتػػاج إذل بيػاف اٞنػػدة كيكفػػي أف يقػوؿ: اسػػتأجرتك لتػػؤذف ُب 
كلػػو اسػػتأجره مػػن مػػاؿ نفسػػو أك  ،(ٖ)أكقػػات الصػػبلة كػػل شػػهر بكػػذاىػػذا اٞنسػػجد ُب 

                              
 .ُِٕ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
٣نن صححو: احملاملي، كالبندنيجي كالبغوم كغًنىم، ك٣نن قطع بو: الشيا أبو حامد،  (ِ)

، التهذيب: َٔ/ِلكبًن: ، اٜناكم أُُ/ُكاٞناكردم، كالقفاؿ. انظر: اٞنهذب: 
  .ُِٕ/ّ، اجملموع: ٖٓ/ِ

، أحد ابن اٞننذر: ىو اإلماـ العبلمة، دمحم بن إبراىيم بن اٞننذر اإلماـ أبو بكر النيسابورم (ّ)
احب التصانيف كػ)اإلشراؼ( ُب أعبلـ ىذه األمة كأحبارىا، من أصحاب الشافعي، كص

اختبلؼ العلماء، ككتاب )اإلٗناع(، ككتاب )اٞنبسوط(، كغًن ذلك. كلد ُب حدكد موت 
، قاؿ الشيا أبو إسحاؽ الشًنازم: توُب ابن اٞننذر سنة -ر٘نو هللا-اإلماـ أ٘ند بن حنبل

 ، طبقاتَُّ/ّانظر: طبقات الشافعية الك ل:  تسع أك عشر كثبلٖنائة للهجرة.
 .ََّ/ُُ، سًن أعبلـ النببلء: َُٖ/ُالفقهاء: 

،  ُِٕ/ّ، اجملموع: َٔ/ِ، اٜناكم الكبًن: ِٔٔ/ِ، التعليقة: ُُٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ْ)
 .ْْٖ/ِكفاية النبيو: 

، ٓنفة احملتاج: ُّٓ/ُ، الركضة: ٖٓ/ِ، التهذيب: ْٔ/ِ( ىو اٞنذىب. انظر: اٜنلية: ٓ)
ُ/ْٕٓ . 

، فتح العزيز: ٖٗ/ِ، البياف: ّٔ/ِاٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ( كىو اٞنعتمد ُب ٔ)
، أسىن ْٕٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِِْ/ُُ، كفاية النبيو: ُّٓ/ُ، الركضة: ِْْ/ُ

 .ُِّ/ُاٞنطالب: 
 /أ(.ُُٔ( هناية ؿ :)ٕ)
 .ٖٓ/ِ( انظر: التهذيب: ٖ)
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 .(ُ)كاحد من الناس اشرتط بياهنا ُب أصح الوجهٌن
كاإلقامػػػة تػػػدخل ُب االسػػػتئجار لػػػؤلذاف، كال ٩نػػػوز االسػػػتئجار عليهػػػا كحػػػدىا،  

قػاؿ النػوكم  (ِ)كتوقف فيو الرافعي قاؿ: كليست الصورة بصافية عن اإلشػكاؿ، كػذاي
كالرزؽ أف يعطيو كفايتو ككفاية عيالو، كاألجرة مػا يقػع بػو  . (ّ)عليو رىٍخًسيْ الس  ككافقو 

 ،الرتاضػػي. كاألجػػرة ُب مقابلػػة األذاف أك ىػػي علػػى الصػػبلة خاصػػة أك مراقبػػة الوقػػت ؟
 .(ْ)فيو أكجو أتٌب ُب اإلجارة

سػواء  ف ٛنماعػة دل ٩نػزفػإف كػاف يػؤذًٌ  ؛(ٓ)ف ابلفارسيةقاؿ اٞناكردم: لو أذ  فرع: 

                              
زبد بن رسبلف: ، فتح الر٘نن بشرح ُّٓ/ُ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الركضة: ُ)

كالوجو الثاشل: دل يشرتط ذًكر آخر اٞندة، بل يكفيو كْل شهر أك سنة بكذا،   .ِّٗ/ُ
 .ُِٕ/ّكذا ذكره النوكم ُب اجملموع  كاٛنزية كاٝنراج.

ُب اجملموع  قاؿ النوكم ( ساقط من األصل، ككضوح العبارة ابٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن،ِ)
االستئجار لؤلذاف كال ٩نوز االستئجار لئلقامة كحدىا إذ : "كاإلقامة تدخل ُب  ُِٕ/ّ

ال كلفة فيها ِنبلؼ األذاف قاؿ الرافعي: كال ٔنلو ىذه الصورة عن إشكاؿ، ككذا قاؿ 
: "كاإلقامة تدخل  ُّٔ-ُّٓ/ُُب الركضة  -ر٘نو هللا-، كقاؿالسرخسي ُب األمارل"

ال كلفة فيها، كليست ىذه الصورة ُب االستئجار لؤلذاف، كال ٩نوز االستئجار لئلقامة إذ 
 .ِْٓ/ُُب فتح العزيز:  بصافية عن اإلشكاؿ"، كانظر عبارة الرافعي

 .ُّٔ/ُ، الركضة: ُِٕ/ّ، اجملموع: ِْٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ُّْاٛنواىر البحرية: ؿانظر:  (ْ)

كىي اصطبلحنا: عقد على منفعة مقصودة معلومة بعوض ، : اٍلًكرىاءي اإلجارة، كاأليجرة
. انظر:  ، لساف ٕ/ُاٞنعجم الوسيط: ، َُ/ُ، التعريفات: ُّٕ/ٓالنجم الوىاج: معلـو

 . مادة: أجر.َُ/ْالعرب: 
: ىي لغة الفرس، كىم سكاف )اإلمراطورية الفارسية(، كىو االسم القدصل لدكلة الفارسية( ٓ)

(، كالفرس ىم سبللة عرقية، يرجع أصلها إذل اجملموعة األراينية، كتنتشر الفارسية ُب )إيراف
إيراف كيتحدث بشقيقاهتا الطاجيكية ُب طاجكستاف، كالدرية ُب أفغانستاف، كالكردية ُب  
كردستاف، كُب العديد من دكؿ العادل. انظر: الفرس إيراف ُب العصور القد٬نة كالوسطى 

  .ُٖٔ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ِِٖ/ْ، معجم البلداف: ُٓعيين: ص/كاٜنديثة أل٘ند اٞن
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ف لنفسػػػو فػػػإف أحسػػػن العربيػػػة دل ٩نػػػز بػػػو، فػػػإف دل أحسػػػن العربيػػػة أـ ال، كإف كػػػاف يػػػؤذًٌ 
قػػاؿ النػػوكم: كاألكؿ ١نمػػوؿ علػػى مػػا إذا كػػاف ُب ، (ُ)م٪نسػػنها أجػػزأه، كعليػػو أف يػػتعل  

 .(ِ)كُب تعليقو اإلشارة إليو ،اٛنماعة من ٪نسن العربية، فإف دل يكن صح  
قاؿ الدارمي: لو  ليقًٌنىي
 .(ْ)األذاف أجزأه (ّ)

 

، ٫نػػرج مػػن اٞنسػػجد بعػػد األذاف كقبػػل الصػػبلة إال لعػػذر كػػره للمػػؤذف أفٍ يي فــرع: 
قػػاؿ ُب األـ: إذا كانػػت ليلػػة مطػػر أك ذات ريػػح أك ظلمػػة فيسػػتحب أف يقػػوؿ اٞنػػؤذف 

اٜنٍىيػٍعىلىةً . فإف قالو بعد (ٓ) إذا فرغ: أال صلوا ُب رحالكم
 فبل أبس. (ٔ)

اٜنٍىيػٍعىلىتػىٌٍنً كقاؿ بعضهم: يقوؿ بعد 
 .(ٖ)، كىو ظاىر اٜنديث(ٕ)

                              
 .ٖٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)
 .ِّٕ/ِ، التعليقة: ُِٗ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 قاؿ النوكم( ُب األصل: )أمر(، ىكذا، غًن كاضح، كاٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن لداللة السياؽ، ّ)

من أف مؤذف اٛنماعة ال ٩نزئو  -اٞناكردم أم:-: "كىذا الذم قالو  ُِٗ/ّاجملموع  ُب
ابلفارسية كإف دل ٪نسن العربية، ١نموؿ على ما إذا كاف ُب اٛنماعة من ٪نسن العربية، فإف 
دل يكن صح، كقد أشار إليو ُب تعليقو. قالو الدارمي: لو لقن األذاف أجزأه ٜنصوؿ 

 ".اإلعبلـ
 .ُِٗ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
 .ُُٖ/ُ( انظر: األـ: ٓ)
عىلىتىاف.: حكاية قولو: حي على الصبلة، حي على الفبلحاٜنىيػٍعىلىةي ( ٔ) يػٍ  ، ك٨نا حى

 .ُٔٓ/ُُ،  لساف العرب: ٗٓ/ُانظر: النظم اٞنستعذب: 
، الغرر البهية: َُْ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٗٔ/ِ، هناية اٞنطلب: َُٗ/ِ( انظر: التعليقة: ٕ)

 .ٓٓ/ِ، النجم الوىاج: ُِٗ/ّ، اجملموع: ِْٕ/ُ
ُب يـو  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن اٜنارث، قاؿ: خطبنا ابن عباس ( اٜنديث ىو:ٖ)

، «الصبلة ُب الٌرًحىاؿً »ًذم رىدٍغ، فلما بلغ اٞنؤذف حي على الصبلة، فأمره أف يينادم: 
، أخرجو «ةه فعل ىذا من ىو خًن منو كإهنا عىٍزمى »فنظر القـو بعضهم إذل بعض، فقاؿ: 

، كتاب األذاف، ابب الكبلـ ُب األذاف(، ُٔٔ، رقم: ُِٔ/ُالبخارم ُب صحيحو: )
، أنو -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن اٜنارث، عن عبد هللا بن عباسكُب ركاية ٞنسلم 
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سػػتحب ٞنػػن يسػػمع األذاف أف يقػػوؿ مثلػػو إال ُب اٜنٍىيػٍعىلىتػىػػٌٍنً فيقػػوؿ: ال حػػوؿ كيي 
 .(ُ)كقيل: مرتٌن، كيتابعو ُب كل مرة عقيب فراغو منها ،كال قوة إال ابهلل، أربع مرات

ٍرتى بىرً : صىدىٍقتى ك التػ ٍثوًيبً كيقوؿ ُب 
كقيل: يقوؿ: صػدؽ رسػوؿ هللا ، مرتٌن، (ِ)

 .(ّ)، مرتٌن«الصبلة خًن من النـو» ،-صلى هللا عيو كسلم-

                                                                            
ا رسوؿ هللا، »قاؿ ٞنؤذنو ُب يـو مطًن: إذا قلت:  أشهد أف ال إلو إال هللا، أشهد أف ١نمدن

، «: حي على الصبلة، قل: صلوا ُب بيوتكمفبل تقل ، قاؿ: فكأف الناس اٍستػىٍنكىريكا ذىاؾى
أتعجبوف من ىذا، قد فعل ىذا من ىو خًن مين، إف اٛنمعة عىٍزمىةه، كإشل كرىت »فقاؿ: 

، رقم: ْٖٓ/ُ، أخرجو مسلم صحيحو: )«أف أحرجكم فتمشوا ُب الطًًٌٌن كالد ٍحضً 
 ىا، ابب الصبلة ُب الرحاؿ ُب اٞنطر(. ، كتاب صبلة اٞنسافرين كقصر ٗٗٔ

، مغين احملتاج: َُّ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُُٖ/ّ، اجملموع: ُْٗ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ُ)
ُ/ُُْ. 

: "كاٞنذكور ُب )تلخيص الركايشل( أنو يقوؿ ذلك  ّّْ/ُِب كفاية النبيو قاؿ ابن الرفعة 
 . قولو: حي على الفبلح" مرتٌن: مرة عند قوؿ اٞنؤذف: حي على الصبلة، كمرة عند

 أم: صرتى ذا ًبرٌو، أم: خًن كثًن. -بفتحها-، كقيل -بكسر الراء األكذل-: ( بىرًرتى ِ)
 . ُٖٓ/ِانظر: عوف اٞنعبود: 

، كفاية ِْٕ/ُ، فتح العزيز: ُِْ/ُ( حكاه الركايشل كالرافعي. انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)
 .ْٖ/ُالقوصل: ، اٞننهاج ّّْ/ِالنبيو: 

: "ال أصل ٞنا ذكره ُب  ّٖٕ/ُُب التخليص اٜنبًن  -ر٘نو هللا-قاؿ اٜنافظ ابن حجر
"، كقاؿ الصنعاشل ُب سبل السبلـ:  : "كقيل: يقوؿ ُب  َُٗ/ُالصبلة خًن من النـو

جواب التثويب: )صدقت كبررت( كىذا استحساف من قائلو، كإال فليس فيو سنة 
ر٘نهما –عن اعرتاض الدمًنم على ابن الرفعة  الرملي تعتمد"، كأجاب شهاب الدين

فعلى من : "فإف من حفظ حجة على من دل ٪نفظ"،  ِِْ/ُفقاؿ ُب هناية احملتاج  -هللا
يسمع النداء أف يقوؿ مثل قوؿ اٞنؤذف ُب ٗنيع ألفاظ األذاف؛ كما ثبت ُب الصحيحٌن، 

ابب ما يقوؿ إذا ٚنع ، كتاب األذاف، ُُٔ، رقمُِٔ/ُأخرج البخارم ُب صحيحو: )
، كتاب األذاف، ابب القوؿ مثل قوؿ َُ، رقمِٖٖ/ُاٞننادم(، كمسلم ُب صحيحو: )

إذا »قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-اٞنؤذف ٞنن ٚنعو(، من حديث أيب سعيد اٝندرم 
 «.ٚنعتم النداء فقولوا مثل ما يقوؿ اٞنؤذف
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أك  اكبػًنن   اأك حائضن  اكاف أك ١نداثن أك جنبنن   استحب اٞنتابعة لكل سامع طاىرن تي ك 
 ، إال من ُب اٝنبلء أك ُب اٛنماع؛ فإنو ال يتابعو، فإذا فرغ اتبعو. اصغًنن 

سػػتحب أف ٩نيبػػػو سػػػتحب أف يتابعػػو، كيي العراقيػػوف: ال يي كأمػػا اٞنصػػلي فقػػػد قػػاؿ 
 ،(ُ)بعد فراغو

قػػػاؿ أبػػػو إسػػػحاؽ: كلػػػيس التأكػػػد ُب ذلػػػك مثػػػل التأكػػػد ُب حػػػاؿ ٚناعػػػو كقربػػػو 
 . (ِ)اإلماـ من تدارؾ سجود التبلكة

 .(ّ)كحكى الشيا أبو دمحم ُب استحباب إجابتو ُب الصبلة قولٌن
 . (ٓ)قوالف (ْ)ا/، كُب كراىتهاستحب قطعن كقاؿ القاضي: يي 

                              
: "من كاف ميصلينا مكتيوبةن، أك نفلةن  َُٖ/ُعليو الشافعي ُب األـ( ىذا ىو اٞنذىب، نص ُ)

فأحْب إرل أف ٬نضي فيها كأيحْب إذا فرغ أف يقوؿ ما أمرت من كاف خارجنا من الصبلة 
ا للصبلة  كاالختياري أف ال  -إف شاء هللا تعاذل-أف يقولو، كإف قالو ميصلو دل يكن مفسدن

 كىو قوؿ األصحاب."، يقولو
 .ُُٖ/ّ، اجملموع: ِٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُْ/ُ: اٞنهذب: انظر

قاؿ أبو إسحاؽ اٞنركزم: كليس التأكد ُب : " ّْْ/ُِب كفاية النبيو  ( قاؿ ابن الرفعةِ)
 قاؿ النوكم ،ذلك مثل التأكد ُب حاؿ ما يسمعو. كاإلماـ قربو من تدارؾ سجود التبلكة"

أبو إسحاؽ: كليس التأكيد ُب متابعة  : "قاؿ صاحب الشامل: قاؿ ُُٗ/ُّب اجملموع 
 اٞنؤذف بعد فراغ اٞنصلي كالتأكيد ُب متابعة من ليس ىو ُب صبلة ".

 ( القوالف: ّ)
كالثاشل: نعم؛ ألهنا لو  أحد٨نا: ال؛ ألهنا تشغلو عن صبلتو، كىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب.

: أبنو ُُٖ/ّموع أخ ر، فقد يطرأ عائق ُب تداركها، كىذا القوؿ كصفو النوكم ُب اجمل
 .ّْْ/ِ، كفاية النبيو: ّٓٔ-ِٓٔ/ِشاذ، حكاه اٝنراسانيوف. كانظر: التعليقة: 

 /ب(.ُُٔ( هناية ؿ: )ْ)
( أم: ُب كراىتو القوالف اٞنذكوراف، كاألصح اٞنعتمد أنو ييكره، كىذا على طريقة القاضي ٓ)

:  ّْْ/ِية النبيو قاؿ ابن الرفعة ُب كفا، -ر٘نو هللا-حسٌن، كما ىو ُب كبلـ اٞنؤلف
"كقاؿ الصيدالشل: ليست اٞنسألة على قولٌن، بل يقطع بنفي االستحباب، كال يكره، كال 
ا بل ىو مباح؛ كىذه طريقة القفاؿ، كما قاؿ الركايشل"، كما ذكر  يستحب قوالن كاحدن

، البياف: ِِْ/ُ، ُنر اٞنذىب: ّٓٔ/ِانظر: التعليقة:  .-ر٘نو هللا-ذلك اٞنؤلف



 

 
332 

 . (ُ)، كاختاره الصيدالشل كاإلماـاستحب كال يكره قطعن كقاؿ القفاؿ: يي 
ُب اٜنٍىيػٍعىلىتػىػػٌٍنً دل تبطػػل  (ّ)فػػإف اتبعػػو كخيٍولًػػفى  .(ِ)كقيػػل: اإلجابػػة خػػبلؼ األكذل

ػػافػػإف كػػاف  ؛صػػبلتو، كإف أتػػى ابٜنٍىيػٍعىلىتػىػػٌٍنً 
ن
بػػو ُب الصػػبلة كػػاف ذلػػك كػػبلـ آدمػػي  عاٞن

ػ ابطلت، كإف كاف نسين 
ن
أبنػو كػبلـ  هبػا جػاىبلن  اٟنا دل تبطل كيسجد ٟنا، كإف كػاف عاٞن
 .(ْ)آدمي كأنو ٣ننوع منو دل تبطل ُب أصح الوجهٌن كيسجد للسهو

، أك ُب  :قػػػاؿ القاضػػػي: كػػػذا لػػػو قػػػاؿ ُب متابعتػػػو ُب التثويػػػب: صػػػدقت كبىػػػرًٍرتى
، كلو قاؿ ىكذا بطلت صبلتو، كلو قػاؿ: صػدؽ رسػوؿ هللا «لنـوالصبلة خًن من ا»
 . (ٓ)دل تبطل -ملسو هيلع هللا ىلص-

. (ٔ)اكاتفقوا على كراىة متابعتو ُب أثناء الفآنة، فلو فعل كجػب اسػتئنافها قطعنػ
لػم قطعػو رس عً كػر أك دى كلو ٚنعو كىو ُب الطواؼ اتبعو، كلو ٚنعو كىػو ُب قػراءة أك ذً 

 كاتبعو.
حب لسػػامع اإلقامػػة أف يتػػابع ُب كلماهتػػا إال أنػػو يقػػوؿ ُب كلمػػة اإلقامػػة: سػػتكيي 

                                                                            
 .ُّّ/ُ، الركضة: َْ/ِلية: ، اٜنّٖ/ِ

 .ّْْ/ِ، كفاية النبيو: ٔٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
 .ُُٗ-ُُٖ/ّانظر: اجملموع:  (ِ)
 .: ال حوؿ كال قوة إال ابهلل( أم: قاؿ بدٟنماّ)
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ْ)

 . ْٖ/ُ، اٞننهاج القوصل: ِّٕ/ُ، الغرر البهية: ُّّ/ُانطر: الركضة: 
لو قاؿ ُب جواب قولو: الصبلة خًن من : "ّٓٔ/ِالتعليقة ُب  القاضي حسٌن( عبارة ٓ)

، ىكذا؛ ألف ىذا  ، صدقت كبررت، بطلت صبلتو. كلو قاؿ: الصبلة خًن من النـو النـو
خطاب مع اآلدميٌن، كإنو كبلـ كليس بذكر، كلو قاؿ: صدؽ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ال تبطل 

 صبلتو.".
كلو كاف ُب الصبلة فاٞنستحب ال ٩نيب ح، يفرغ : " ِْٕ/ُفتح العزيزُب  ( قاؿ الرافعئ)

منها، بل يكره أف ٩نيب ُب أظهر القولٌن، لكن لو أجاب ّنا استحببناه دل تبطل صبلتو، 
ألهنا أذكار، نعم لو قاؿ حي على الصبلة، أك تكلم بكلمة التثويب بطلت صبلتو؛ ألنو  

 استأنفها، فإف اإلجابة ُب الصبلة غًن ١نبوبة ". كبلـ، كلو أجاب ُب خبلؿ الفآنة 
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 .(ِ)تابعو إال ُب كلمة اإلقامة. كفيو كجو ضعيف: أنو ال يي (ُ)أقامها هللا كأدامها
قػػػػد قامػػػػت ». فلػػػػو قػػػػاؿ: (ّ)كاٜنكػػػػم ُب اٞنتابعػػػػة ُب الصػػػػبلة كغًنىػػػػا كمػػػػا مػػػػر  

                              
 ( ىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب، كبو قطع األصحاب.ُ)

، هناية احملتاج: َُّ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُُٕ/ّ، اجملموع  ِْٕ/ُانظر: فتح العزيز 
ُ/ِِْ. 

، كتاب األذاف، ابب ما يقوؿ إذا ُُٔ، رقم: ُِٔ/ُأخرج البخارم ُب صحيحو: )
، كتاب الصبلة، ابب القوؿ َُ، رقم: ِٖٖ/ُاٞننادم(، كمسلم ُب صحيحو: )ٚنع 

صلى -أف رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-مثل قوؿ اٞنؤذف ٞنن ٚنعو(، من حديث أيب سعيد اٝندرم 
، كاإلقامة تيعْد نداء «إذا ٚنعتم النداء فقولوا مثل ما يقوؿ اٞنؤذف»قاؿ:  -هللا عليو كسلم
، ِٕٔ، رقم: ُِٖ/ُُب اٜنديث الذم أخرجو البخارم ُب صحيحو: )كتيعْد أذانن كما 

أف  -هنع هللا يضر-ابب بٌن كل أذانٌن صبلة ٞنن شاء( من حديث عبد هللا بن مغفل اٞنزشل 
، قاؿ اٜنافظ ابن «صبلة ٞنن شاء -ثبلاثن –بٌن كل أذانٌن »قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا 

(: "ييتحمل أف يكوف أيطلق على اإلقامة ُّْ/ِم: )ُب فتح البار  -ر٘نو هللا-حجر
أذاف؛ ألهنا إعبلـ ِنصوص فعل الصبلة، كما أف األذاف إعبلـ بدخوؿ الوقت"، لذا قاؿ 
ٗناىًن أىل العلم ّنشركعية متابعة اٞنقيم ُب اإلقامة أيضنا كاٞنؤذف، لكن أف ييقاؿ: )أقامها 

، استحبو أئمة الشافعية ُب اٞنعتمد من هللا كأدامها( عند قوؿ اٞنقيم: قد قامت الصبلة
، ابب ما يقوؿ إذا ٚنع ِٖٓ، رقم: ُْٓ/ُمذىبهم؛ ٞنا أخرجو أبو داكد ُب سننو: )

أف ببلالن أخذ ُب » -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلقامة(، كلفظو: عن أيب أمامة أك عن بعض أصحاب النيب
 «.: أقامها هللا كأدامها-ملسو هيلع هللا ىلص-اإلقامة فلما قاؿ: قد قامت الصبلة، قاؿ النيب

، ابب األذاف(: "كىو َِٓ/ُُب التخليص اٜنبًن ) -ر٘نو هللا-قاؿ ابن حجر العسقبلشل
ُب ضعيف أيب داكد:  -ر٘نو هللا-ضعيف ككذلك الزايدة فيو ال أصل ٟنا"، كضعفو األلباشل

، ُِِ/ُ، ابب: ما يقوؿ إذا ٚنع اإلقامة(، كمشكاة اٞنصابيح: )ٖٗ، رقم: ُٖٗ/ُ)
 (. َٕٔرقم:

فاألفضل أف يقوؿ من ٚنع اإلقامة مثل قوؿ اٞنقيم ُب ٗنيع ألفاظ اإلقامة؛ ألهنا أذاف 
. ، كىو الثابت ُب الصحيحٌن كما مر   أيضنا كما مر 

 .ُُٕ/ّ( حكاه الغزارل ُب البسيط عن صاحب التقريب. انظر النقل منو ُب: اجملموع: ِ)
 .ِّّ( راجع النص احملقق صػّ)
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 ُب الصبلة بطلت. كلو قاؿ: أقامها هللا، أك اللهم أقمها كأدمها، دل تبطل. « الصبلة
سػػػتحب، قػػػاؿ: ال يي يي  ٟنػػػم إ٩نػػػاب متابعػػػة اٞنػػػؤذف ُب الرتجيػػػع، ك٪نتمػػػل أفٍ  كدل أرى 

 ستحب.قاؿ: يي كأف يي 
إذا تػػرؾ  (ُ)يألنػػو تػىعىْرضنػػا  ألصػػحابنا أرى  دل ،فػػرغ حػػ، يتابعػػو كدل اٞنػػؤذف ٚنػػع مػػن

 . (ِ)ُب الظاىر أنو يتدارؾ على القرب خاصة ،ستحب تداركها ؟متابعتو ىل يي 
كقد قاؿ اإلماـ: لػو ٚنعػو ُب الصػبلة فلػم يتابعػو ينبغػي أف أيٌب ابألذكػار ّنجػرد 

 .(ّ)فيو تفصيل ُب موضعو ،فلو طاؿ الفصل فهو كرتؾ سجود السهو ،السبلـ
فالظػػػاىر أنػػػو ال  ؛أك بػيٍعػػػدو  صىػػػمىمو ف كدل يسػػػمعو لً كلػػػو رأل اٞنػػػؤذف كعلػػػم أنػػػو يػػػؤذًٌ  

 .(ْ)شرع لو اٞنتابعةيي 
بعػػد مػػؤذف ىػػل ٫نػػتص اسػػتحباب اٞنتابعػػة ابألكؿ أك يعػػم الكػػل  فلػػو ٚنػػع مػػؤذنن 

ألصػػػحابنا، كاٞنسػػػألة ١نتملػػػة، كاٞنختػػػار أف  افيػػػو شػػػيئن  فيػػػو خػػػبلؼ للسػػػلف، كدل أرى  ،؟
ةه قاؿ: اٞنتابعة سنة يي   . (ٓ)فيكره تركها ميتىأىكًٌدى

أبنػو ٩نيػب كػل كاحػد منهمػا، قػاؿ: كإجابػة األكؿ  (ٔ)كأفػ، الشػيا  عػز الػديني

                              
 .َُِ/ُّب األصل: )كال تػىعىْرضنا إذل أنو..(، ىكذا، غًن كاضح. كاٞنثبت من اجملموع:  (ُ)
، إعانة الطالبٌن: ِْٗ/ُ: بشرح زين بن أرسبلف ، فتح الر٘ننُِ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)

، أسىن ِْٕ/ُ، الغرر البهية: َْٖ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّٗ/ُ، غاية البياف: ِٖٕ/ُ
 .َُّ/ُاٞنطالب: 

اٛنواىر  ،ابب سجود السهو ِْْ/ِ، ابب صفة األذاف، كٕٓ/ِهناية اٞنطلب:  انظر:( ّ)
 /ب.ِِٕالبحرية: ؿ

، الغرر البهية: ُٖٕ/ُ، إعانة الطالبٌن: ْٖٕ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُِ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
ُ/ِْٕ. 

ُب : "حكاه القاضي عياض -ر٘نو هللا-، قاؿُُٗ/ّىذا من كبلـ النوكم ُب اجملموع( ٓ)
شرح صحيح مسلم، كدل أر فيو شيئنا ألصحابنا، كاٞنسألة ١نتملة، كاٞنختار أف ييقاؿ: 
اٞنتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح األحاديث الصحيحة ابألمر هبا، كىذا ٫نتص 

 ".ابألكؿ ألف األمر ال يقتضي التكرار، كأما أصل الفضيلة كالثواب ُب اٞنتابعة فبل ٫نتص
كالذم أف، بو ، ففيو: "ِِْ/ُصل، ، كاٞنتثبت مستكمل من هناية احملتاج( ساقط من األٔ)
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كفػػتهم إجابػػة   ا: كلػػو أذنػػوا معنػػ(ُ)أفضػػل، إال ُب الصػػبح كاٛنمعػػة فإهنمػػا سػػواء،  قػػاؿي
، (ّ)اُب تػرؾ متابعتػو كإف كػاف إٖننػ ااٞنػؤذف األذاف لػيس عػذرن  (ِ)كاحدة، قاؿ: ك أتخًني

 انتهى.
بعػد األذاف، كأف  -ملسو هيلع هللا ىلص-ي علػى النػيب صػلًٌ يي  للمؤذف كلسػامعو أفٍ  (ْ)ستحب/كيي 
الوسػػػيلة  االلهػػػم رب ىػػػذه الػػػدعوة التامػػػة كالصػػػبلة القائمػػػة آًت سػػػيدن ١نمػػػدن »يقػػػوؿ: 

 . (ٓ)«الذم كعدتو ا١نمودن  اكالفضيلة كابعثو مقامن 
إقبػػاؿ ليلػػك كإدابر اللهػػم ىػػذا »يضػػاؼ إليػػو بعػػد أذاف اٞنغػػرب:  سػػتحب أفٍ كيي 

                                                                            
 ".الشيا عز الدين أنو تستحب إجابتهم إال ُب حيعلتيو

بن  اإلماـ العبلمة، أبو دمحم عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ كالشيا عز الدين: ىو
أيب القاسم بن حسن بن دمحم ابن مهذب السلمي الدمشقي ٍب اٞنصرم، شيا الشافعية، 
سلطاف العلماء، القائم ابألمر ابٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر ُب زمانو، اٞنطلع على حقائق 

كتوُب ّنصر سنة  ،ىػ ٖٕٓىػ أك  ٕٕٓالشريعة كغوامضها، العارؼ ّنقاصدىا. كلد سنة 
 .ِِْ/ُ، طبقات اٞنفسرين: َِٗ/ٖالشافعية الك ل: انظر: طبقات  ىػ.َٔٔ

 .ُْٕ/ُ، كحاشية البجًنمي: ُْٖ/ُ( ُب األصل: )قالوا(. كاٞنثبت من: ٓنفة احملتاج: ُ)
( ُب األصل: )ٔنًن(، ىكذا، غًن كاضح، كالصواب اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن حسب اقتضاء ِ)

 السياؽ.
بشرح زين بن  ، فتح الر٘ننِْٕ/ُ: ، الغرر البهيةٖٔ( انظر: كتاب الفتاكم: ص/ّ)

:" إذا ٚنع  ُُٗ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم. ِٔ/ِ، النجم الوىاج: ِٓٗ/ُ: أرسبلف
مؤذنن بعد مؤذف ىل ٫نتص استحباب اٞنتابعة ابألكؿ أـ يستحب متابعة كل مؤذف ؟ فيو 
خبلؼ للسلف حكاه القاضي عياض ُب شرح صحيح مسلم، كدل أر فيو شيئنا 

كاٞنسألة ١نتملة، كاٞنختار أف يقاؿ: اٞنتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح ألصحابنا، 
األحاديث الصحيحة ابألمر هبا، كىذا ٫نتص ابألكؿ؛ ألف األمر ال يقتضي التكرار، كأما 

 ".  أصل الفضيلة كالثواب ُب اٞنتابعة فبل ٫نتص، كهللا أعلم
 /أ(. ُِٔ( هناية ؿ: )ْ)
، كتاب األذاف، ابب الدعاء عند النداء(، من ُْٔ، رقم: ُِٔ/ُ( أخرجو البخارم: )ٓ)

 .-هنع هللا يضر-حديث جابر بن عبد هللا 
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سػػػػػتحب الػػػػػدعاء بػػػػػٌن األذاف كاإلقامػػػػػة. . كيي (ُ)«هنػػػػػارؾ كأصػػػػػوات دعائػػػػػك اغفػػػػػر رل
م السنة ؤد  ستحب أف يكوف بٌن األذاف كاإلقامة قدر ما ْنتمع اٛنماعة كتتوضأ كتي كيي 

بقعػدة  ايسػًنن  ؤخرىا لكن يفصل بينهما فصبلن اٞنتقدمة عليها، إال ُب اٞنغرب؛ فإنو ال يي 
 أك سكوت أك ٥نو٨نا. كأف يتحوؿ لئلقامة إذل موضع آخر. 

 ك٩نوز للمؤذف استدعاء األمراء إذل الصبلة. 
كقاؿ القاضػي الطػ م: سػبلـ اٞنػؤذف بعػد األذاف علػى األمػًن كقولػو: حػي علػى 

 . (ِ)الصبلة حي على الفبلح، مكركه
ف إذل ابب كػػػػره أف ٫نػػػػرج بعػػػػد األذا: يي (ّ)كقػػػػاؿ صػػػػاحب العػػػػدة كالشػػػػيا نصػػػػر

األمػًن كغػػًنه كيقػػوؿ: حػػي علػػى الصػػبلة أيهػػا األمػػًن، فػػإف أتػػى بػػو كقػػاؿ: الصػػبلة أيهػػا 
 .(ْ)فبل أبس، غًن زايدات العبادات ،األمًن

                              
، كتاب الصبلة، ابب ما يقوؿ عند أذاف َّٓ، رقمُْٔ/ُ( أخرجو أبو داكد ُب سننو: )ُ)

، ابب ذكر الدعاء إذا ٚنع ّْٖ، رقم: ََٓ/ُاٞنغرب(، كالبيهقي ُب الدعوات الكبًن: )
ُب: صحيح كضعيف  -ر٘نو هللا–. ضعفو األلباشل -اهنع هللا يضر-من حديث أـ سلمة   النداء(،

(، كضعيف ٗٔٔ، رقمُُِ/ُ(، كمشكاة اٞنصابيح: )َّٓ، رقم: ِ/ُأيب داكد: )
 (.ٕٕ، رقم: ٕٗ/ُ(، كٔنريج الكلم الطيب: )ُِّْ، رقم: َُٔ/ُاٛنامع الصغًن: )

 .َٗٔ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ِ)
بن نصر بن إبراىيم بن داكد  الشيا نصر: ىو العبلمة، أبو الفتح اٞنقدسي نصر بن إبراىيم (ّ)

النابلسي الفقيو الشافعي، صاحب التصانيف ك)األمارل(، كارٓنل إذل دمشق قبل 
سن بن السمسار صاحًب الفقيو أيب زيد الثبلثٌن، فسمع صحيح البخارم من أيب اٜن

ىػ بدمشق،  َْٗىػ، كتوُب يـو الثبلاثء اتسع احملـر سنة َُْاٞنركزم، كلد قبل سنة 
. انظر: طبقات -رضي هللا تعاذل عنو-كق ه معركؼ ُب ابب الصغًن ٓنت ق  معاكية 

 .ُٓٔ/ُْ، سًن أعبلـ النببلء: ُّٓ/ٓالشافعية الك ل: 
: "قاؿ الشافعي رضي  ْٔٗ/ُّب اٜناكم الكبًن قاؿ اٞناكردم. ُِٓ/ّ ( انظر: اجملموع:ْ)

: اختلف أصحابنا: ُب أتكيل -ر٘نو هللا-هللا عنو: "كأكره األذاف ابلصبلة للوالة"، قاؿ
ىذه اٞنسألة: فقاؿ بعضهم: أراد كراىة قولو ُب أذانو حي على الفبلح أيها األمًن، فعلى 
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 يقعد، فإذا فرغ من اإلقامة قاـ.  (ُ)قيم ٞنن ينتظره  فإنويإذا دخل اٞنسجد كاٞنؤذف يي 

                                                                            
كغًنه ٞنا ُب ذلك من الزايدة فإف فعل اٞنعتكف ذلك ىذا ال فرؽ ُب ذلك بٌن اٞنعتكف، 

 فقد أساء، كىو على اعتكافو.
كقاؿ آخركف منهم: إ٧نا أراد بو إذا فرغ من أذانو أف ال ٫نرج إذل ابب الوارل، فيقوؿ 
الصبلة أيها األمًن، كىذا ذكره للمعتكف دكف غًنه؛ ألف ببلالن قد كاف يؤذف أذانن عامنا، 

، فيخصو نعبلـ الصبلة، فدؿ على جوازه لغًن -ملسو هيلع هللا ىلص -ؿ هللا ٍب يقصد حجرة رسو 
 اٞنعتكف، فأما اٞنعتكف فإف فعل ىذا بطل اعتكافو، ألجل خركجو".

ُب أسىن  عبارة زكراي األنصارم الْسنػىٍيًكيٌ ( ُب األصل:)كإ٧نا(، ىكذا، كال شيء بعده، ُ)
مثبلن كىو يقيم الصبلة فهل يقعد ليقـو أك : "فإذا دخل غًنه اٞنسجد  َُّ/ُاٞنطالب

 ال؟، كجهاف: أكجههما، ال".
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 الباب الثالث: يف استقبال القبلة

 (ُ)ثبلثػػة أمػػور كالكػػبلـ فيػػو ُب
ي
ي، صػػلًٌ : الصػػبلة الػػيت ٩نػػب فيهػػا االسػػتقباؿ، كاٞن

 كالقبلة.
 كىي تنقسم إذل فرائض كنوافل:، الصبلة اليت ٩نب فيها االستقباؿاألول: 

 االسػتقباؿ فيهػا إال ُب حالػة شػدة اٝنػوؼ كالقتػاؿ اٞنبػاح، فإنػو فالفرائض يتعػٌن  
ػػأيٌب هبػػا ُنسػػب اإلمكػػاف، قػػاؿ اٞنػػاكردم: كلػػو  إذل  اإذل غػػًن القبلػػة كراكبنػػ اأمكنػػو قائمن

 . (ِ)إذل القبلة كال ٩نوز عكسو؛ ألف االستقباؿ آكد من القياـ االقبلة صلى راكبن 
كيلتحق هبذه اٜنالة ما إذا تىكىس رىت السفينة فبقي على لوح منها كخاؼ الغػرؽ 

لقتػػاؿ ككػػذا سػػائر كجػػوه اٝنػػوؼ، فػػاٜنكم منػػوط بػػو دكف ا ،لػػو ثبػػت علػػى جهػػة القبلػػة
 .(ّ)على ما سيأٌب

كػػػػاٞنريض الػػػػذم ال ٩نػػػػد مػػػػن يوجهػػػػو إذل   ؛ؤمر ابالسػػػػتقباؿكأمػػػػا العػػػػاجز فػػػػبل ييػػػػ
 . (ْ)القبلة، كاٞنربوط على اٝنشبة/

كال ٩نػػوز إقامػػة فريضػػة علػػى راحلػػة ُب األمػػن إلخػػبلؿ أمػػر االسػػتقباؿ. فأمػػا إف 
لو ترؾ الفريضػة، أك خػاؼ علػى نفسػو، أك مالػو مػن كجػو  الرْفػٍقىةً خاؼ االنقطاع عن 

 . (ٓ)كللقاضي فيها احتماؿ ،صليها على الدابة كعليو اإلعادة إذا نزؿآخر فلو أف يي 

                              
 .ٗٔ/ِ( كىي أركاف استقباؿ القبلة، كما صرح بذلك اإلماـ الغزارل ُب الوسيط: ُ)
 .ّٕ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
، فما بعدىا، كيتبٌن ذلك أكثر ُب الباب الرابع: كيفية ّّٗ( سيأٌب ذلك الحقنا ُب صػّ)

 فما بعدىا.   ّٔٗبلة، صػالص
 /ب(.ُِٔ( هناية ؿ: )ْ)
 : "٪نتمل كجهٌن: ٕٕٔ/ُِب التعليقة  قاؿ القاضي (ٓ)

أحد٨نا: ال يلزمو ذلك كما لو كاف ُب حالة اٞنسابقة، ك٫ناؼ على نفسو، فإنو يصلى 
 على حسب حالو كال يعيدىا. 

اٞنسابقة، كهللا أعلم  كالثاشل: أنو يلزمو ذلك؛ ألف ىذه عذر ندر ال يدـك ِنبلؼ حالة
 ابلصواب".
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كُب الصػػبلة اٞننػػذكرة علػػى الراحلػػة كجهػػاف مبنيػػاف علػػى أنػػو يسػػلك هبػػا مسػػلك 
ى الدابػػة طػػرؽ . كُب جػػواز صػبلة اٛننػػازة علػػ(ُ)كالصػػحيح األكؿ ،الواجػب أك اٛنػػائز ؟

 .(ِ)مت ُب التيمم، كاألظهر اٞننعتقد  
. كُب ركعػػػيت الطػػػواؼ (ّ)كقػػػاؿ العمػػػراشل: إف تعينػػػت عليػػػو دل ٩نػػػز كإال فوجهػػػاف

 . (ْ)قوالف مبنياف على القولٌن ُب كجوهبما، كقيل: ال ٩نوز، كإف قلنا إهنما سنة
شػػتمل كصػبلة الفريضػة علػى الراحلػة كمػػا يشػتمل علػى اإلخػبلؿ ابالسػتقباؿ، ي

                              
 . قاؿ الرافعيُِ/ّ، كفاية النبيو: ْٓٓ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ُ)

: "كىل ٩نوز فعل اٞننذكرة على الراحلة ؟ يبىن على أصل كىو أف  ِْٗ/ُُب فتح العزيز
الواجبات أـ ال؟؛ اٞننذكرة من العبادة عند اإلطبلؽ ٪نمل على أقل كاجب كيعطى أحكاـ 

ُب اجملموع  إف قلنا: ال، جاز ذلك، كإف قلنا: نعم، دل ٩نز، كىو الصحيح". كقاؿ النوكم
 : "اٞنذىب، أف اٞننذكرة ال تصح ماشيان، كال على الراحلة".  ِّّ/ُ، كالركضة ُِْ/ّ

 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، كحكى فقهاء الشافعية ُب صبلة اٛننازة ثبلثة طرؽ:ِ)
األكؿ: ُب اٞنسألة قوالف: أحد٨نا: أف ٟنا حكم النافلة مطلقا، فتجوز على  الطريق
 الثاشل: أف ٟنا حكم الفرائض ، فبل ْنوز على الراحلة. الراحلة.

الطريق الثاشل: إف تعينت فهي كالفرائض ال ْنوز على الراحلة، كإف دل تتعٌن فهي  
 كالنوافل.

 أنو ال ٩نوز القعود فيها. قاؿ النوكم: كال الطريق الثالث: ٟنا حكم النوافل مطلقان؛ إال
انظر: اٛنواىر البحرية:   تصح اٛننازة ماشيان، كال على الراحلة على اٞنذىب الصحيح.

 .ّْٔ، ُِْ/ِ،اجملموع: ٕٕ/ِ، اٜنلية: ٕٔ/ِ/أ، هناية اٞنطلب: ِٗؿ
 ( الوجهاف:ّ)

 : تصح؛ ألهنا غًن كاجبة عليو، فهي كسائر النوافل.أحدمها
ال تصح، كىو اٞننصوص؛ ألهنا كإف دل تتعٌن عليو، فإهنا تقع كاجبة، كليست  :والثاين
 .ُٓٓ/ِانظر: البياف:  بتطوع.

:  ُُِٕب التتمة، كتاب الصبلة: ص/. ك ُُْ/َِ، اٟنداية: ُِْ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
من "ركعتا الطواؼ، ىل ٩نوز فعلهما على الدابة إذل غًن القبلة أـ ال ؟، تنبين على أهنا 

ٗنلة اٞنفركضات أـ ىي سنة ؟، فعلى قولٌن: إف قلنا: إهنا فريضة، ال ْنوز إال على 
 كإف قلنا: إهناسػنة، فتجوز على ظهر الدابة إذل غًن القبلة".  األرض مستقبل القبلة.
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 ابلقياـ كإقامتها على ما ال يصلح للقرار. -(ُ)كما تقدـ-على اإلخبلؿ  اأيضن 
؛ لعػػػدـ اصػػلي الفريضػػة ماشػػين كاسػػتقرار اٞنصػػلي ُب نفسػػو شػػرط، فلػػيس لػػو أف يي 

 ثرة أفعالو.ككاستقراره 
ابالسػػػػتقباؿ أك القيػػػػاـ أك شػػػػيء مػػػػن  علػػػػى الدابػػػػة، فػػػػإف أخػػػػل   (ِ)كأمػػػػا فعلهػػػػا
ػٍودىجو أبف كػاف ُب  ؛كإف أمكنو االتياف بكل األركاف كالشرائط ،األحكاـ دل يصح ، (ّ)ىى
علػػػػػى الدابػػػػػة ٬نكنػػػػػو القيػػػػػاـ، كاالسػػػػػتقباؿ، كالركػػػػػوع، كالسػػػػػجود  (ْ)أك سػػػػػرير مشػػػػػدكد

 فطريقاف: 
 كػػذا إف كػػاف ُبف، (ٓ)، كإف كانػػت الدابػػة معقولػػةا: أنػػو ال تصػػح مطلقنػػأحــدمها

ػػػػػةو  أيٍرجيوحى
الػػػػػز ٍكرىؽً ِنػػػػػبلؼ السػػػػػفينة ك  ،(ٕ)مشػػػػػدكدة ابٜنبػػػػػاؿ (ٔ)

اٞنشػػػػػدكد ابلسػػػػػاحل   (ٖ)

                              
 من النص احملقق.  ّّٖ( تقدـ ذلك ُب صػُ)
 ( أم: الصبلة. ِ)
 قب ة تيوضىع على ظهر اٛنمل لرتكب فيها النساء، كاٛنمع: ىىوىاًدج. : أىدىاةه ذاتاٟنودج( ّ)

 .ِّْ/ُ، التعريفات الفقهية: ٕٔٗ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 
 : "أك على سرير موضوع على الدابة". َّْ/ُ( ُب فتح العزيزْ)
 كىًظيفىوي مع ذراعو فشد ٨نا ٗنيعنا ُب : من عىقىلى البعًن يعًقلو عىقبلن كعق لو كاعتقلو: ثىنى معقولة (ٓ)

ا، منو الًعقاؿ: اٜنبل الذم ييعقل بو البعًن، كاٛنمع: عيقيل.  كسط الذراع ليبقىى ابركن
 مادة: عقل. .َُّْ/ُ، القاموس احمليط: ُٕٔ/ِانظر: اإلفصاح: 

د طرفاه ُب موضع عاؿ ٍب يركبو اإلنساف : أداةه هتتْز براكبها، كىي حبل يشاأٍليٍرجيوحىةي  (ٔ)
ك٪نرؾ كىو فيو، ٚنى بو لتحركو ك٠نيئو كذىابو، كاٛنمع: أىرىاًجٍيحي كأيٍرجيٍوحىات، توضع 

، معجم اللغة ُُٖ/ُاألراجيح عادةن لؤلطفاؿ ُب اٜندائق العامة. انظر: ٢نتار الصحاح: 
 . مادة: رجح.ٖٖٓ/ِالعربية اٞنعاصرة: 

، ُٔ/ِ، الوسيط: ّٕ/ِرمٌن كالغزارل كالبندنيجي. انظر: هناية اٞنطلب: ( قطع بو إماـ اٜنٕ)
 .ُِْ/ّ، اجملموع: َّْ/ُ، فتح العزيز: َٔ/ِشرح اٞنشكل: 

 .: القارب ييدفع ابجملاذيف أىك ابآللة، كاٛنمع: زىكىارًؽي الز ٍكرىؽ (ٖ)
 . مادة: زرؽ.ُّٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ّّٗ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط:

الفرؽ بٌن الزكراؽ كالسفن: السفن مزدىرة كبًنة تستخدـ لنقل الناس كالبضائع كاٜنركب 
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 .(ُ)كالسفينة
قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ: كُب صػػػػحة صػػػػبلة اٞنقػػػػيم ُب الػػػػز ٍكرىًؽ اٛنػػػػارم ببغػػػػداد
 ،(ّ)تػػػػردد (ِ)

فصلى عليو إنساف دل تصح صبلتو، كمػا ال تصػح علػى  ااحتمل رجاؿ سريرن  (ْ) لويك
 .(ٓ)احملموؿ على البهيمة

                                                                            
كما إذل ذلك، كالزكارؽ أصغر من السفن، ك٬نكن إدارهتا بسهولة، كلديها قدرة ١ندكدة 
ا ُب ٘نل الناس كالبضائع ُب مقابل السفن، ك٬نكن للسفينة الواحدة أف ٓنمل عددنا  جدن

، اتج ََٖٗ/ِ، لساف العرب: َُْٔ/ِانظر: اللغة العربية اٞنعاصرة:  ن الزكارؽ.م
 .ّٗٗ/ِٓالعركس: 

:  َّْ/ُُب فتح العزيز: "ألف السفينة كالسرير كىاٍلمىاء كاألرض"، ك  ُٔ/ِ( ُب الوسيطُ)
"كىذا ِنبلؼ السفينة، حيث تصح الصبلة فيها كإف كانت ْنرل كتتحرؾ ّنن فيها،  

ابلراكبٌن؛ ألف ذلك إ٧نا ٩نوز ٞنساس اٜناجة إذل ركوب البحر كتعذر  كالدكاب تتحرؾ
العدكؿ ُب أكقات الصبلة عنو، فجعل اٞناء علي األرض كاألرض، كجعلت السفينة  

الزكرؽ اٞنشدكد علي الساحل  كالصفائح اٞنبطوحة علي األرض. كأٜنق ابلسفينة اٛنارية
ا كتحرؾ السرير ك٥نوه تنزيبلن لو منزلة السرير، كللماء منزلة األرض ، كٓنركو تىسىْفبلن كتىصىْعدن
 علي كجو األرض، فبل ٬ننع صحة الفريضة".

اٞنراد ىنا، القوارب اليت كانت ترتد د ابلناس بٌن شاطئي دجلة، داخل بغداد حيث راكبها  (ِ)
 .ٕٓ/ِمقيم. انظر: ذيل هناية اٞنطلب: 

ٗنهورية العراؽ، اثشل أك  مدينة ُب الوطن العريب بعد القاىرة، كتيعد : عاصمة البغداد
اٞندينة اٞنركز االقتصادم كاإلدارم كالتعليمي ُب دكلة العراؽ، ككاف ييطلق عليها ُب القدصل 
اسم الزكراء، كاسم مدينة السبلـ، ككانت ذات يـو عاصمة الدنيا، كمركز اٝنبلفة 

باسي أبو جعفر اٞننصور ُب القرف الثامن عشر. انظر: آكاـ ىا اٝنليفة العااإلسبلمية، بن
مدينة  َََُ، كتابُٕ، موسوعة اٞندف العربية اإلسبلمية: ص/ّّ/ُاٞنرجاف: 

 .ُٕٖإسبلمية: ص/
الزكاريق، فيو تردد ظاىر، كاحتماؿ؛ فإنو قادر على : " ٕٓ/ِ( قاؿ اإلماـ ُب هناية اٞنطلب ّ)

  ب ر الناظري ذلك".دخوؿ الشط، كإقامة الصبلة، فليتد
 .ٕٔ/ِ( ُب األصل: زايدة )فبل( ىكذا، غًن كاضح، كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: ْ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ِانظر: هناية اٞنطلب:  (ٓ)
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، أف الدابػة إف كانػػت كاقفػػةن صػػحت -اٛنمهػػوركىػػو مػػا أكرده -: (ُ)وأصـحهما
. كإف كانػػػػت سػػػػائرةن ففػػػػي (ِ)، سػػػػواء كانػػػػت معقولػػػػةن أك مىٍرًسػػػػي ةن اصػػػػبلتو عليهػػػػا مطلقنػػػػ

 صحتها كجهاف:
: أهنا ال تصػح، كال فػرؽ ُب ذلػك بػٌن أف يكػوف -كىو منصوص- أصحهما، 

 .(ّ)على سرير على ظهر الدابة أك على ظهرىا اكاقفن 
: إف أمكنػػػو القيػػػاـ كاالسػػػتقباؿ ُب ٗنيػػػع الفريضػػػة علػػػى (ْ)اٞنػػػركزمقػػػاؿ إبػػػراىيم 

                              
 ( أم: أصح الطريقٌن. ُ)
 ( ىذا ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ِ)

، البياف: ٓٔ/ِ، اٜنلية: ّْٓ-ِْٓ/ُُنر اٞنذىب: ، ّٔ/ِانظر: التهذيب: 
، أسىن ُِٔ/ُ، اإلقناع للشربيين: ُِْ/ّ، اجملموع: َّْ/ُالعزيز: ، فتح َْْ/ِ

 .ُّٔ/ُاٞنطالب: 
يقاؿ: رىسىا الشيءي يػىٍرسيو رىٍسونا، كرسوًّا كعلوٌو: ثبت، كرىسىًت السفينة تػىٍرسيو رىٍسوان كريسيٌوان: : كمىٍرًسي ة

 . مادة: رسو.َِٗ/ٕالعٌن: ، َُٓ/ِٖأم كقفت على البحر. انظر: اتج العركس: 
، كفاية ُِْ/ّ، اجملموع: ُِٓ/ِ، البياف: ِْٓ/ُكىو اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: (ّ)

 .ّٕ/ِ، النجم الوىاج: ُّٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ٓٗ/ُكفاية األخيار:   ،ُْ/ّالنبيو: 
: إف كانت سائرة ال تصح الصبلة عليها، كىو ١نكي  ُّْ/ُفتح العزيز  ُب قاؿ الرافعي

عن نصو ُب )اإلمبلء(؛ ألف سًن الدابة منسوب إليو، كٟنذا ٩نوز الطواؼ عليها، كسًن 
فإف البهيمة ٟنا اختيار ُب السًن فبل يكاد  االسفينة ِنبلفو فإهنا ّنثابة الدار ُب ال ، كأيضن 

 . يثبت علي حالة كاحدة، كالسفينة كما يسًن تسًن إذ ال اختيار ٟنا
كالسفينة، كحكى الوجهٌن القاضي حسٌن، كالبغوم، كإبراىيم   كالوجو الثاشل: أهنا تصح؛

 .ُِْ/ّ، اجملموع: ُْْ/ِ، البياف: ٕٔٔ/ِانظر: التعليقة:  اٞنركزم.
الشافعية ، شيا إبراىيم اٞنركزم: ىوالعبلمة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن أ٘ند بن دمحم اٞنركركذم (ْ)

كفقيو بغداد، صاحب أيب العباس بن سريج، كأك  تبلمذتو، ٔنر ج بو أئمة كأيب زيد 
اٞنركزم كالقاضي أيب حامد أ٘ند بن بشر اٞنركركذم مفيت البصرة، شرح )اٞنذىب( 
كٝنصو، كانتهت إليو رائسة اٞنذىب، ٍب إنو ُب أكاخر عمره ٓنو ؿ إذل مصر، فتوُب هبا ُب 

ىػ، كدفن عند ضريح اإلماـ األعظم  َّْكقيل: ُب حادم عشره، سنة رجب ُب اتسعو، 
 .ّٗ/ُِ، سًن أعبلـ النببلء: ُّ/ٕانظر: طبقات الشافعية الك ل: . الشافعي
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كدل يشػػرتط كونػػو علػػى  ،(ُ)كاقفػػة جػػاز، كإف كانػػت سػػائرة فوجهػػاف تفػػإف كانػػ ؛الدابػػة
 سرير ك٥نوه.

، ا، كماشػػػػين اُب السػػػػفر الطويػػػػل ُب اٞنسػػػػًن راكبنػػػػ (ِ)كأمػػػػا النوافػػػػل فيجػػػػوز إقامتهػػػػا
 طريقاف:  (ّ)مقصده. كُب القصًن/ مستقببلن 

 .(ْ): أنو ٩نوزأصحهما: فيو قوالف: أحدمها
شرتط أف ال يكوف السفر معصية. كُب جوازه للحاضر كيي  .(ٓ): القطع بووالثاين
 أربعة أكجو:

 .(ٔ): اٞننعأصحها
 .(ٕ)، اٛنواز-نسب إذل اإلصطخرمكيي -: واثنيها
 .(ٖ): ٩نوز للراكب دكف اٞناشيواثلثها
 .(ٗ)ُب ٗنيع صبلتو مستقببلن : ٩نوز ٟنما بشرط أف يكوف ورابعها

كعن الصيدالشل: أف اٝنبلؼ ُب زمن ال يتمكن من االسػتقباؿ كإٕنػاـ األفعػاؿ، 

                              
 .ُِْ/ّ، اجملموع: ُّْ/ُ. انظر: فتح العزيز: آنفنا ( أم: الوجهاف اٞنذكورافُ)
 ( أم: الصبلة. ِ)
 /أ(.ُّٔ( هناية ؿ: )ّ)
ب، كىو ما نص عليو الشػافعي فػػي األـ كاٞنختصر، كقطع بو العراقيوف، كٗناعة ( كىو اٞنذىْ)

، َُٔ/ٖ، اٞنختصر: ُُٖ/ُانظر: األـ: من اٝنراسانيٌن، كصححو الرافعي كالنوكم.
 .ِّْ/ّ، اجملموع: ِّْ/ُ، فتح العزيز: ُٕٔ/ُ، هناية اٞنطلب: ٕٕ/ِاٜناكم: 

 .ِّْ/ّ، اجملموع: ِّْ/ُ ( أم: القطع ابٛنواز. انظر: فتح العزيز:ٓ)
، ِّْ/ُ، فتح العزيز: ٕٓٔ/ِ، التعليقة: ِّّ/ُ( كىو ظاىر اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٔ)

 .ِٕٖ/ُ، الغرر البهية: ٗٔ/ِ، النجم الوىاج: ُّٗ/ُالركضة: 
، الركضة: ِّْ/ُ، فتح العزيز: ٕٓٔ/ِ، التعليقة: ِٕ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)

 .ُٖ/ّ، كفاية النبيو: ٗٔ/ِ، النجم الوىاج: َُِ/ُ
 .ِّٗ/ّ، كنقل عنو النوكم ُب اجملموع ٕٔٔ/ُِب التعليقة  ( حكاه القاضي حسٌنٖ)
 .-ر٘نهم هللا ٗنيعنا-( قاؿ إماـ اٜنرمٌن: حكاه كالده أبو دمحم اٛنويين عن القفاؿ،ٗ)

 . ِّْ/ُ، كانظر النقل عنو أيضنا ُب فتح العزيز: ِٕ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
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فأما إذا كاف على دابة كاقفة ٬نكن من الركػوع كالسػجود جػاز لػو ذلػك كإف دل ٩نيٍػزًه ُب 
 .(ُ)الفريضة

كغػػًنه، شػػرع فيػػو اٛنماعػػة الركاتػػب كغًنىػػا، كمػػا يي  (ِ)كال فػػرؽ ُب النوافػػل  بػػٌني
 . (ّ)على الصحيح اٞنشهور
قػػػػػاـ علػػػػػى : أف صػػػػػبلة العيػػػػػدين كالكسػػػػػوفٌن كاالستسػػػػػقاء ال تي (ْ)كعػػػػػن ٗناعػػػػػة

االراحلة، كال ُب حالة اٞنشػي؛  ػبىًههى قػاؿ الرافعػي: كهبػذه العلػة  ،(ٓ)ىانىػٍدرً ابلفػرائض ك  ًلشى
من ٥نػو صػورة  امنع بعضهم صبلة اٛننازة على الراحلة، كىذه العلة كما عللوه بو أيضن 

القياـ ينبغي أف ٔنتلفا ُب التفريع إذا صبل٨نا على الراحلة، فإف قصد ىذه العلة اٞننع، 
 . (ٕ)كبو أجاب اإلماـ ،(ٔ)كقضية تلك اٛنواز

كقػػػاؿ صػػػاحب البيػػػاف: صػػػبلة اٛننػػػازة إف تػىعىيػ نىػػػٍت عليػػػو دل ٩نػػػز فعلهػػػا ُب حػػػاؿ 
. كُب ركعػيت الطػواؼ كاٞننػذكرة (ٖ)السًن، كإف دل تتعٌن فوجهاف: اٞننصػوص أنػو ال ٩نػوز

                              
 .ّٕ/ِانظر: هناية اٞنطلب: ( ُ)
، كيقتضيو ُّٔ/ّ، ككفاية النبيو: ّّْ/ُ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من: فتح العزيز: ِ)

 السياؽ.
 .ُّٗ/ُ، الركضة: ّّْ/ُ( ىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ّ)
 . -ر٘نو هللا-( منهم القاضي ابن كجْ)
 .ُّٔ/ّلنبيو: ، كفاية اُِْ/ّ، اجملموع: ّّْ/ُفتح العزيز: ( انظر: ٓ)

 : سىقىطى كشىذ ، كمنو )النوادر(.-من ابب نصر-: ييقاؿ: ندر الشيءندر
 . مادة: ندر.َّٕ/٢ُنتار الصحاح: ، ِٖٓ/ِانظر: الصحاح اتج اللغة: 

: "كهبذه العلة منع بعضهم صبلة اٛننازة على ّّْ/ُُب فتح العزيز  ( عبارة الرافعئ)
الراحلة، كىذه العلة كاليت قدمناىا من ٥نو صورة القياـ ينبغي أف ٔنتلفا ُب التفريع إذا 
صبل٨نا على الراحلة قائمان. كقضية ىذه العلة اٞننع، كقضية تلك العلة اٛنواز، كبو أجاب 

 ". -ر٘نو هللا-إماـ اٜنرمٌن
 .ٕٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
 .َُٔ/ٖ، كانظر النص ُب اٞنختصر: ُٓٓ/ِالبياف: انظر: ( ٖ)
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 .(ُ)خبلؼ تقدـ
كُب سػػجدٌب الشػػكر كالػػتبلكة خػػارج الصػػبلة ابإل٬نػػاء علػػى الراحلػػة اٝنػػبلؼ ُب 

 .(ِ)صبلة الكسوؼ، كاألصح اٛنواز
صىػػٍوبً ٍب جػػواز تػىنػىْفػػًل الراكػػب إذل 

مقصػػده يعػػم كػػل راكػػبو مػػن بعػػًن كفػػرس  (ّ)
التنفل حيث توجهت بو، كاستثىن ٗناعة فأما راكب السفينة فليس لو  ،ك٘نار كغًنىا

حى منو  اٍلمىبل 
االذم  (ْ) يىى هيهىا ،ييسىًنًٌ  .(ٓ)كقالوا: لو أف يتنفل ُب حاؿ مسًنه حيث يػيوىجًٌ

 

 :ا، أو ماشيً اإما أن يكون راكبً  ؛فصل: ادلتنفل يف سفره
 كالكبلـ فيو ُب االستقباؿ، كُب كيفية األفعاؿ. ،(ٔ)الراكبالضرب األول: 

ػػلو ك٥نػػوه ُنيػػث يسػػهل عليػػو االسػػتقباؿ لزمػػو، أمػػا  االسػػتقباؿ: فػػإف كػػاف ُب ١نىٍمى
ػػػرٍجو علػػػى  اكإف كػػاف راكبنػػػ سى

ميقىت ػػػبو أك  (ٕ)
ك٥نو٨نػػا ُنيػػػث يتعػػػذر عليػػػو االسػػػتقباؿ ُب  (ٖ)

الت حىْرـً ٗنيعهما دل يلزمو، كُب كجوب االستقباؿ عند 
 أربعة أكجو: (ٗ)

                              
 .ّّٗ( راجع النص احملقق صػُ)
، ٖٔ؛ ِٔ/ْ، اجملموع: ّٔ/ِ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب: أنو جائز. انظر: التهذيب: ِ)

 .ْٕٖ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُُٔ/ُ، دليل احملتاج: ُْٔ/ُحاشية البجًنمي: 
. مادة: ُُِّ، اتج العرس:ّْٗ/ُالشيء: جهتو. انظر: اٞنصباح اٞننًن:  صىٍوب (ّ)

 صوب.
بٌلح (ْ)

ى
: متعهد النهر كسائس السفينة، كقيل: صاحبها؛ ٞنبلزمتو اٞنًلح، كحرفتو: اٞنبلحة اٞن

 . مادة: ملح.ِٖٗ/ِ، اإلفصاح:  ِٕٗ/ُكاٞنبلحي ة. انظر: ٢نتار الصحاح: 
 ( ٣نن استثىن اٞنبلح منو: صاحب العدة أبو اٞنكاـر الركايشل.ٓ)

 .ُّٔ/ُ، الركضة: ّّْ/ُانظر: فتح العزيز: 
 ( اٞنتنفل الراكب ُب السفر. ٔ)
 : رًحىالىةي الدابة، كاٛنمع: سيريكج.الس رٍجي  (ٕ)

 . مادة: سرج.ُْٓ/ُالصحاح: ، ٢نتار َّٕ/َُانظر: هتذيب اللغة : 
يقىت بي  (ٖ)

.اٞن  . من القىتىب، كىو: الرحل الص ًغًن على قدر سىنىاـ البعًن، كاٛنمع: أىقٍػتىابه
 مادة: قتب. .ُْٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُْٕ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط:  

 ( تكبًنة اإلحراـ. ٗ)
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 .(ُ)صبلتو: نعم، فلو تعذر عليو دل تصح أحدىا
 .(ّ()ِ): ال، كصححو الط م كالشًنازم/واثنيها
: أنػػو إف سػػهل أبف كانػػت كاقفػػة ك٬نكػػن ا٥نرافػػو عليهػػا أك ٓنريفهػػا، أك أصــحها

ػػرىةن كجػػب، كإف صػػعب أبف كانػػت  (ْ)سػػائرة كبيػػده زمامهػػا ميقىطًٌ
اال٥نػػراؼ  صىػػٍعبىةى أك  (ٓ)

 .(ٔ)فبل
كانػت متوجهػةن إذل القبلػة أك طريقػو أحػـر كمػا ىػو، كإف  : أف الدابػة إف  ورابعها

 . (ٕ)كانت متوجهةن إذل غًنىا دل يصح اإلحراـ إال إذل القبلة
كاالعتبار ُب االستقباؿ ابلراكب ال الدابة، فلو استقبل ىو عند اإلحراـ كالدابة 

ػػزًهامنحرقػػة أك مسػػتديرة أجػػزأه قطعنػػ فػػإف  ؛إذا اشػػرتطنا االسػػتقباؿ .، كلػػو انعكػػس دل ٩ني
 .(ٗ)على الصحيح (ٖ)لحلْ ـ دل نشرتطو عند الت  حرْ اشرتطناه عند الت  

                              
 .ُٕ/ِ، النجم الوىاج: َِّ/ُة: ، الركضّْْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 /ب(. ُّٔ( هناية ؿ: )ِ)
، هناية اٞنطلب: َٕٓ، ْٖٕ، التعليقة الك ل: ص/ُّّ-ُِّ/ُ( انظر: اٞنهذب: ّ)

 .ُٔ/ّ، كفاية النبيو: ِْٓ/ُ، ُنر اٞنذىب: ْٖ/ِ
ـي ْ) ٍب ييشد  اًٝنشاشللبىًعًن، أصلو اٝنيط الذم ييشد ُب البػيرىة أك ُب  -بكسر الزام-: ( الٌزًمىا

 نفسو، كٗنعو: أىزًم ةه. اٞنفقود ؛ ٍب ٚني بو اٞنفقودإليو 
 . مادة: زمم.ّْ/ِ، النظم اٞنستعذب: ّْٓ/ٕ، العٌن: ِٔٓ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

-: جعلتيها ًقطىارنا فهي مىٍقطيورىةه، كقىط ٍرتػيهىا-تىلى من ابب قػى -ييقاؿ: قىطىٍرتي اإلبل قىٍطرنا  (ٓ)
 مبالغة، كالًقطىاري من اإلبل: عدد على نسقو كاحدو، كاٛنمع: قيطير. -ابلتشديد

 مادة: قطر. .َُٖ/ٓ، لساف العرب: ِِٔ/ُانظر: اٞنصباح: 
اٞننهاج: ، ّْْ/ُ، فتح العزيز: ٕٕ/ِانظر: هنابة اٞنطلب:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ٔ)

 .ّٗ/ُ، السراج الوىاج: ُِْ/ُ، مغين احملتاج: ِّْ/ّ، اجملموع: َُ/ُ
 : إذل الشيا أيب بكر احملمودم. ٕٕ/ِهناية اٞنطلب عزاه إماـ اٜنرمٌن ُب  (ٕ)
: من أىحىل : إذا خرج من عىهد كاف عليو، كاٞنراد: خركج اٞنصلي من الصبلة ( الت حللٖ)

 . مادة: حلل.ََُْ/ُ، القاموس احمليط: ُْٕ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن:  ابلسبلـ.
، اجملموع: ّّْ/ُانظر: فتح العزيز:  ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو ال يشرتط عند الت حْلل.ٗ)

 .ََُ/ُ، كفاية األخيار: ُْٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِّٓ/ّ
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كأمػػػػا دكاـ الصػػػػبلة فػػػػبل ٩نػػػػب اسػػػػتقباؿ الكعبػػػػة فيهػػػػا، ك٩نػػػػب اسػػػػتقباؿ صػػػػوب 
ْلًل إذا دل ييشرتط فيهما استقباؿ الكعبة.  الطريق بدٟنا، ككذا ُب الت حىرْـً كالت حى

طريػػق مىعىػػاًطفكإف كػػاف ُب ال
ٍنىػػةن  (ُ) فػػبل ٩نػػب اسػػتقباؿ نفػػس الطريػػق،  كيىٍسػػرىةن  ٬نى

اٞنسافر عنو لز٘نةو أك غبػارو ك٥نػوه، كمػا كقػع ُب تعليػق القاضػي كالتنبيػو: أنػو  يػىٍعًدؿي فقد 
 .(ِ)٩نب استقباؿ الكعبة ُب الركوع كالسجود غلطه 

ػػػ ال مقصػػػد لػػػو يسػػػتقبل اترةن كيسػػػتدبر اترةن دل يكػػػن لػػػو تػػػرؾ  (ّ)اكلػػػو كػػػاف ىائمن
، كمػػا لػػيس لػػو التػ ػػرىْخصي اأك ماشػػين  ااالسػػتقباؿ ُب شػػيء مػػن صػػبلتو، سػػواء كػػاف راكبنػػ

 بشيء من رخص السفر.

صػوبو  ففػي تنفلػو مسػتقببلن  امعيننػ اكلو كاف لػو مقصػد لكػن دل يسػلك إليػو طريقنػ
 (ٓ)فنول ُب أثناء الصػبلة العيػدكؿ امقصدن  اهن . كلو كاف متوج(ْ): نعمأصحهماقوالف: 

إذل غًنه أك الرجوع إذل مكانػو فليصػرؼ كجػو دابتػو إذل تلػك اٛنهػة ُب اٜنػاؿ كيسػتمر 
 على صبلتو كتصًن تلك قبلتو ّنجرد النية.

 
 

                              
ىعىاًطفي  (ُ)

  األىٍكًدية، كالطرؽ.: ١نىىاشل اٞن
 . مادة: عطف.َٖٔ/ِ، اٞنعجم الوسط: ُِِّ/ٔانظر: الصحاح: 

 .ِّٓ/ّاجملموع:  ،ِٗ/ُ، التنبيو: ْٕٔ/ِ( انظر: التعليقة: ِ)
ٍيمان كًىيامان كىىيىمانن، أم: خرج على كجو ال يدرم أين ىائمنا (ّ) ـى يىًهٍيمي ىى : من ىىاـ يىهيم ىا

و ىىائًمه: إف سلك طريقان مسلوكان، فإف سلك طريقان غًن مسلوؾ فهو راكب يتوجو، فه
 مادة: ىيم. .ْٓٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ِْٕ/ٔالت عاسيف. انظر: هتذيب اللغة: 

، اجملموع: ّْٔ/ُ، فتح العزيز: ٕٗ/ِ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 .ْٖٗ/ُتاج: ، ٓنفة احملُُ/ّ، كفاية النبيو: َِْ/ّ

، كيقاؿ: عىدىؿى عن رأيو: أم العيدكؿ (ٓ) : مىاؿى عنو كاٍنصىرىؼى : يقاؿ: عىدىؿى عن الط رًيًق عيديكالن
 مادة: عدؿ. .ْْٓ/ِٗاتج العركس: ، ّٔٗ/ِانظر: اٞنصباح اٞننًن: حىادى كرجع عنو. 
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كاسػتقبلها  مقصػده إذل القبلػة فركػب الدابػة مقلػوابن  (ُ)كلو كاف ظهره ُب  طريقي
 ففي صحة صبلتو إليها كجهاف للقاضي:

                     وب مقصػػػػػػػػػػػػػػده . كلػػػػػػػػػػػػػػو ا٥نػػػػػػػػػػػػػػرؼ إرل غػػػػػػػػػػػػػػًن صىػػػػػػػػػػػػػػ(ِ): يصػػػػػػػػػػػػػػحأصــــــــــــــحهما 
ػر ؼى  أك حى
ه فػػإف كػػاف إذل القبلػػة دل تبطػػل صػػبلتو، ك٬نكػػن أف   (ّ) ػػدى دابتػػو عنػػو؛ فػػإف تػىعىم 

ظػػن  أك جػاىبلن  اكإف كػاف نسػين  ،ـ، كإف كػاف إذل غًنىػػا بطلػت٩نػيء فيػو الوجػو اٞنتقػدًٌ 
 ر أك عرؼ كعاد عن قرب دل تبطل، كإف طاؿ فوجهاف:فإف تذك   ؛أهنا جهة مقصده
 .(ْ): ال تبطل، كبو قطع الشيا أبو حامد كطائفةأحدمها

 (ٔ). كنظًنىػػا مػػا لػػو تكلػػم ُب الصػػبلة/(ٓ): تبطػػل، كقطػػع بػػو ٗناعػػةوأصــحهما
 ، أك استدبرىا.(ٕ)األرض إذل القبلة عنها. ككذا اٜنكم لو ا٥نرؼ اٞنصلي على انسين 

                              
 . ِْٓ/ُ( ُب األصل :)ظهر(. كاٞنثبت من ُنر اٞنذىب: ُ)
، مغين ُّْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِْٓ/ُ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ِ)

ُب اجملموع  النوكم. دل أجد ما نسبو اٞنصنف إذل القاضي ُب تعليقو. قاؿ ّّّ/ُاحملتاج: 
: "لو كاف ظهره ُب طريق مقصده إذل القبلة فركب الدابة مقلوابن كجعل كجهو  ُِْ/ّ

إذل القبلة فوجهاف حكا٨نا صاحب التتمة أحد٨نا: ال تصح ألف قبلتو طريقو، كأصحهما: 
 .ِٖٔ". كانظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/تصح ألهنا إذا صحت لغًن القبلة فلها أكذل

 من التحريف كىو التحريك كالتصريف. :( حىر ؼى ّ)
 . مادة: حرؼ.ْْ/ٗ، لساف العرب: ُّٕ/ِّانظر: اتج العرس: 

: ٣نن قطع مع الشيا  ِْ/ّ، ككفاية النبيو: ِّٔ/ّ، كاجملموع: ّْٔ/ُ( ُب فتح العزيز ْ)
 أيب حامد أبف الصبلة تبطل بطوؿ الزماف ُب ىذه اٜنالة: طبقتو كأتباعو.

انظر: التهذيب: ٣نن قطع أبهنا تبطل: الصيدالشل، كالبغوم، كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.  (ٓ)
، فتح الوىاب: ُِّ/ُ، الركضة: ِّٔ/ّ، اجملموع: ّْٔ/ُ، فتح العزيز: ِٔ/ِ
 .ُْٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِٕٖ/ُ، الغرر البهية:  ّْ/ُ

 /أ(.ُْٔ( هناية ؿ: )ٔ)
"كإف حىر ؼى الدابة أك ا٥نرؼ عليها إذل غًن  : ّْٕ/ُُب فتح العزيز ( عبارة الرافعيٕ)

 القبلة..إخل".
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اٍلمىرىاًكزىةً كحيث ال تبطل، أطلق ٗناعة من 
 .(ِ)أنو يسجد للسهو (ُ)

كحكػػى الشػػيا أبػػو حامػػد كٗناعػػة عػػن الػػنص أنػػو ال يسػػجد إف قصػػر الزمػػاف، 
ػػػاحً . كلػػػو ا٥نػػػرؼ عػػػن صػػػوب الطريػػػق (ّ)كيسػػػجد إف طػػػاؿ مى ًَنً

الدابػػػة ففػػػي بطػػػبلف  (ْ)
 :(ٓ)دماف ُب النسيافصبلتو القوالف اٞنتق
، كمػػا لػػو أمػػاؿى إنسػػاف اٞنصػػلي (ٔ)يزمػػاف اال٥نػػراؼ طػػاؿ إف: تبطػػل  أصــحهما

، كإف قصػػر زمػػاف اإلمالػػة اكطػػاؿ الزمػػاف فإهنػػا تبطػػل قطعنػػ اعلػػى األرض عػػن القبلػػة قهػػرن 

                              
، كىي أعظم مدف أربعة ُب خراساف (ُ) ، كىي )مرك، كنيسابور، كبلا، اٍلمىرىاًكزىةي: نسبة إذل مىٍركى

ُب كتب  ، إذا أطلق-بفتح الراء كسكوهنا-كىراة(، كالزام زائدة؛ ألف قياس النسب مىٍرًكم  
الشافعية: قاؿ أصحابنا اٝنراسانيوف كذا، كطريقة أصحابنا اٝنراسانيٌن كذا، فمرادىم: 

، حاشية ُّْهناية اٞنطلب: ص/كأتباعو. انظر:  القفاؿ اٞنركزم شياي طريقة خراساف
  .ِّٔ/ُالبجًنمي: 

 .ّْاحملقق صكسبق مزيد تفصيل عند ذكر مصطلحات اٞنؤلف ُب النص 
، كفاية النبيو: ِٔ-ِٔ/ِ، التهذيب:  ُٖ/ِ، هناية اٞنطلب: ْٕٔ/ِ( انظر: التعليقة: ِ)

ّ/ِّ. 
، هناية الزين: ّّ-ُِّ/ُ، اٞنهذب: ُٕٖ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُٗ/ُ( انظر: األـ: ّ)

 .ُْٕ/ُ، إعانة الطالبٌن: ْٓ/ُ
: رىًكبى رأسو عائران ال -ابلكسر-مصدر ٗنىىحى الفرسي ٗنىٍحان، كٗنييوحان، كًٗنىاحان،  اًٛنمىاحي  (ْ) ًَ

وح، كجىامح، يستوم فيهما  يثنيو شيء، كبراكبو: غلبو كذىب جراين ال ٬نلكو، كىو ٗنى
 اٞنذكر كاٞنؤنث. 

 . مادة: ٗنح.ِّٗ/ْ، الطراز األكؿ كالكناز: ْٕٔ/ُانظر: مقاييس اللغة: 
 .ّْٖلنص احملقق صػ( راجع اآ)
، كأسىن اٞنطالب: ِّٔ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ٔ)

 ، كيقتضيو سياؽ الكبلـ.ُّْ/ُ
 كىذا ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أف الصبلة تبطل إذا طاؿ اال٥نراؼ.

ف: ، فتح الر٘نن بشرح زبد بن سبلَُُ/ُ، غاية البياف: ّْٕ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .ََُ/ُ، كفاية األخيار: ُّْ/ُ، مغين احملتاج: ُّٗ/ُ
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، (ِ)كإف قصػر زمػاف اال٥نػراؼ عػن الطريػق ابًٛنمػاح دل تبطػل .(ُ)بطلت على الصػحيح
. كحيػث ال تبطػل، ففػي سػجود السػهو ثبلثػة (ّ)ُنكاية كجػو: أهنػا تبطػلكشىذ  الغزارل 

 .(ْ): أنو يسجدأظهرىا أكجو:
 (ٓ): ال يسجديواثنيها 

عػػػة علػػػى ظػػػاىر . كىػػػي كلهػػػا مفر  (ٔ): إف طػػػاؿ الزمػػػاف سػػػجد، كإال فػػػبلواثلثهـــا
 .(ٖ)كفيو قوؿ اثشل ،(ٕ)اٞنذىب أف السهو ُب النافلة يقتضي السجود

للصػبلة، قػاؿ  ااح كىػو غافػل عنهػا ذاكػرن بنفسػها مػن غػًن ًٗنػ كلو ا٥نرفت الدابة
 .(ٗ)دل تبطل كإف طاؿ فوجهاف فالغزارل: إف قصر الزما

                              
، الركضة: ّْٔ/ُ، فتح العزيز: ٔٔ/ِ( ىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ُ)

 .ُْٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: ََُ/ُ، كفاية األخيار: ُِ/ّ، كفاية النبيو: ُِّ/ُ
، غاية البياف: ُِٗ/ُ، الغرر البهية: ُْٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُِّ/ُ( انظر: الركضة: ِ)

ُ/َُُ . 
:  ّٔ/ُِب شرح اٞنشكل قاؿ ابن الصبلح .ٕٔ/ِ، الوسيط: َُٔ/ُ( انظر: الوجيز: ّ)

"فاعلم أهنم قطعوا ُب اٛنماح بعدـ البطبلف مع قصر الزماف، فإف كاف أراد بقولو: "الظاىر 
 " أف فيو خبلفان، فقد انفرد بذلك عن غًنه كهللا أعلم". أنٌو ال تبطل

، ُنر اٞنذىب: ُٖ/ِ، كانظر: هناية اٞنطلب: ُُٗ/ُ( كىو اٞنعتمد. نص عليو ُب األـ ْ)
 .ُِٗ/ُ، الغرر البهية: ِّٔ/ّ، اجملموع: ّْٖ/ُ، فتح العزيز: ّْٓ/ُ

 ، كيقتضيو السياؽ.ِّٔ/ّ، كاجملموع: ُِّ/ُ( ساقط من األصل، كاٞنثبت من الركضة: ٓ)
انظر: فتح العزيز:  ( عزاه الرافعي فقاؿ: حكاه الصيدالشل كاإلماـ كصاحب التهذيب.ٔ)

، اجملموع: ّٔ/ِ، التهذيب: ٔٔ/ِ، الوسيط: ُٖ/ِ، هناية اٞنطلب: ّْٕ/ُ
ّ/ِّٔ. 

، فتح العزيز: َّٓ/ِ، البياف: ُُٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ْٖٗ/ِ( انظر: التعليقة: ٕ)
 .ُٗٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: ٕٗ/ُلزكااي: ، خبااي اّْٖ/ُ

 .ّْٖ/ُ( كىو: أنو ال مدخل لسجود السهو ُب النافلة ُناؿ. انظر: فتح العزيز: ٖ)
، اجملموع: ّْٖ/ُ. كأصحهما البطبلف. انظر: فتح العزيز: ٔٔ/ِ( انظر: الوسيط: ٗ)

ّ/ِّٔ. 
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مىٍرقىػػػػػػدو كأمػػػػػػا كيفيػػػػػػة األفعػػػػػػاؿ: فػػػػػػإف كػػػػػػاف ُب 
أك ٥نػػػػػػوه ُنيػػػػػػث يسػػػػػػهل عليػػػػػػو  (ُ)

 كإٕناـ األركاف فعليو االستقباؿ ُب ٗنيع صبلتو.  (ِ)االستقباؿ
كالسػجود، فلػو اقتصػر علػى اإل٬نػاء كىميتػىنػىفًٌػلو علػى األرض كينبغي أف يتم الركوع 

. كُب (ّ)-إف شػاء هللا تعػاؿ-مقتصرو على اإل٬ناء، ففي جوازه كجهػاف أيتيػاف ُب اببػو 
 . (ْ)قوؿ: أنو ال يلزمو االستقباؿ كال أف يتمها

فليس عليو كضػع اٛنبهػة ُب السػجود عليهػا،  (ٓ)يقػىتىبو أك   سىرٍجو كإف كاف على 
 ، كلو فعلو جاز.(ٔ)الدابة عيٍرؼً لى اٞنتاع الذم بٌن يديو، كال على كال ع

ػػػػػيًنى كعليػػػػو أف  ُب الركػػػػوع كالسػػػػػجود إذل صػػػػوب الطريػػػػػق، ك٩نعػػػػل السػػػػػجود  يػىٍنحى
، كالظاىر أنو ال ٩نػب أف يبلػغ غايػة ١نىٍتيوـه أخفض، قاؿ اإلماـ: كالفصل عند التمكن 

 فكيفيتها ظاىرة.. كأما ابقي األركاف (ٕ)كسعو ُب اال٥نناء

                              
ىٍرقىدي  (ُ)

كىو مفرد، كاٛنمع: ، رىقىدى يػىٍرقيدي رىٍقدان كريقودان كريقادان : كىو اٞنضجع، اسم مكاف، من اٞن
 . مادة: رقد.ِٓٗ/ِ، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: ْٕٔ/ِانظر: الصحاح:  مىراًقدي.

 .ّْٓ( سبق )االستقباؿ( ُب صػِ)
من النص احملقق، كاألظهر اٞنعتمد ىنا، أنو ٩نزئو اإل٬ناء ابلركوع  ّْٓ( سيأٌب ذلك ُب صػّ)

، َْْ/ُ، فتح العزيز: َٔ/ِ، التهذيب: ٕٓ/ِالسجود. انظر: اٜناكم الكبًن: ك 
 .ُْٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِِّ/ّاجملموع: 

-كحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعيفقاؿ: " ّْٖ/ُُب فتح العزيز  ( عزاه الرافعيْ)
واسع، كما ال ٩نب أنو ال يلـز االستقباؿ كال إٕناـ الركوع كالسجود ُب احململ ال -هنع هللا يضر

على راكب السرج ذلك، كفرؽ بينو كبٌن راكب السفينة، أبف حركة راكب السفينة ال 
 تؤثر فيها، كحركة راكب الدابة تؤثر ُب احململ فيخاؼ الضرر". 

، كمغين احملتاج: َّْ/ُ( ُب األصل: زايدة )أك أكاف(، كاٞنثبت من: هناية احملتاج: ٓ)
ُ/ِّّ. 

ىٍعرىفة: مىنًبت العيرؼ. عيٍرؼ الدابة (ٔ)
د ب رقبتها. كاٞن  : الشعر النابت َب ١ني

 . مادة: عرؼ.ٗٔٔ/ِ، اإلفصاح ُب فقو اللغة: َِٔ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
 .ِٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
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كلػػػو التنفػػػل ُب حالػػػة مشػػػيو، كال يلزمػػػو اللبػػػث ُب  ،(ُ)اٞناشػػػيالضـــرب الثـــاين: 
 فيو ثبلثة أقواؿ: ،حالة القياـ، كىل يلزمو اللبث ُب الركوع كالسجود كالتشهد ؟

 .(ِ): نعم، كُب السبلـ، كال ٬نشي إال ُب حالة القياـأحدىا
 .(ٓ)أخفض (ْ)ابلركوع كالسجود، ك٩نعل السجود/ ييوًمئي ال، ك  (ّ):يواثنيها 

: أنػػو يلزمػػو اللبػػث بوجػػود الركػػوع كالسػػجود، كال يقتصػػر علػػى اإل٬نػػاء، وأصــحها
. فعلػػى الصػػحيح، يسػػتقبل (ٔ)كال يلزمػػو القعػػود للتشػػهد، كيبػػين عليهػػا أمػػر االسػػتقباؿ

لْػػػػػػػػًل الوجهػػػػػػػػاف اٞنتقػػػػػػػػدم اف ُب لئلحػػػػػػػػراـ، كالركػػػػػػػػوع كالسػػػػػػػػجود، كُب االسػػػػػػػػتقباؿ للت حى
 :(ٕ)الراكب
علػػػػػػػى األكؿ، يسػػػػػػػتقبل ُب اإلحػػػػػػػراـ كالركػػػػػػػوع كالسػػػػػػػجود ف ،(ٖ): الأصـــــــحهما 
لْػػػػلً  كعلػػػػػى الثػػػػػاشل ال ٩نػػػػػب ُب الركػػػػػوع كال السػػػػػجود كال التشػػػػػهد، كحكمػػػػػو ُب  ،كالت حى

لْػػػًل حكػػػم الراكػػػب الػػػذم بيػػػده زمػػػاـ دابتػػػو، كأظهػػػر الػػػوجهٌن فيػػػو: لػػػزـك  ػػػرْـً كالت حى الت حى

                              
 ُب السفر. ،( اٞنتنفل اٞناشيُ)

 من النص احملقق. ّْٓر(، صػكقد سبق الضرب األكؿ:)اٞنتنفل الراكب ُب السف
 .ّٕ/ِ، النجم الوىاج: ِّٕ/ّ، اجملموع: ّٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
 ( ُب األصل: )كاثلثها(.ّ)
 /ب(.ُْٔ( هناية ؿ: )ْ)
. انظر: هناية اٞنطلب: -ر٘نهم هللا-حكاه الشيا أبو دمحم عن ابن سريج عن القفاؿ( ٓ)

 .ِِّ/ُ، الركضة: ّْٗ/ُ، فتح العزيز: ْٔ/ِ، شرح اٞنشكل: ّٖ/ِ
، الوسيط: ّٖ/ِ( كىو ظاىر اٞنذىب، بو قطع سائر العراقيٌن. انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

، كفاية النبيو: ِّٕ/ّ، اجملموع: ّْٖ/ُ، فتح العزيز: ُّّ/ُ، اٞنهذب: ٖٔ/ِ
ّ/ُٓ. 

 .ّْٔ( راجع النص احملقق صػ ٕ)
 يشرتط االستقباؿ عند التحلل.( ىذا أصح الوجهٌن ُب اٞنذىب، كىو اٞنعتمد، أنو ال ٖ)

، النجم ِّٕ/ّ، اجملموع: ّْٖ/ُ، فتح العزيز: ْٖ-ّٖ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
 .ّٕ/ِالوىاج: 
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 . (ِ)لحلْ ـ، كعدـ لزكمو عند الت  حرْ عند الت   (ُ) االستقباؿي
القبلة ُب  (ّ)عني ٍب صوب الطريق، حيث ال ٩نب استقباؿ القبلة  يكوف بدالن 

 حق اٞناشي كما تقدـ ُب الراكب، فتعود فيو اٞنسائل السابقة ُب الراكب. 
 .(ْ)ؽ بينهماقاؿ الركايشل: كإذا سجد إف شاء كاذل بٌن السجدتٌن كإف شاء فر  

 فروع:
ػػػرًٍج كغػػػًنه : (ٓ)األول يشػػػرتط أف يكػػػوف مػػػا يبلقػػػي بػػػدف اٞنصػػػلي كثيابػػػو مػػػن الس 

كصػلى عليػو جػاز. كلػو ابلػت الدابػة أك  اطػاىرن  فألقى عليػو ثػوابن  افلو كاف ٤نسن  ،اطاىرن 
دل تضر. كلو كطئ اٞنصلي ٤ناسةن عمػدن   ابطلػت صػبلتو. كلػو كػاف راكبنػ اكطئت ٤ناسة ن

. كال ٩نػب علػػى اٞناشػي الػػت حىْفظي كاالحتيػػاط (ٔ)فأكطأىػا دابتػػو دل تبطػل علػػى الصػػحيح
هػذا فيػو احتمػاؿ، فقاؿ اإلماـ:  ،ُب اٞنشي. كلو انتهى إذل ٤ناسة كدل ٩ند عنها معدالن 

 ،(ٕ)غػًن قصػد مػنفمشػى فيهػا بطلػت صػبلتو كإف كػاف  رىٍطبىػةن كال شك أهنا لو كانػت 
فػػم الدابػػة كٛنامهػػا ُب يػػده فهػػو كمػػا لػػو صػػلى  دىًمػػيى . كلػػو (ٖ)ككمػػا تقػػدـ ُب النسػػياف

                              
 .ّْٗ/ُ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من فتح العزيز: ُ)
، الركضة: َْْ/ُ، فتح العزيز: ْٖ/ِانظر: هناية اٞنطلب:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ِ)

 .  ُٕ/ّبيو: ، كفاية النِِّ/ُ
( ُب األصل: )بدؿ القبلة..(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز، عبارة ّ)

: "ٍب صوب الطريق، حيث ال ٩نب استقباؿ القبلة، يكوف  َْْ/ُُب فتح العزيز الرافعي
 بدالن عن القبلة ُب حق اٞناشي كما ذكرنه ُب الراكب، كيعود فيو إذل اٞنسائل السابقة".

 .َٖٓ، حلية اٞنؤمن، كتاب الصبلة: ص/َْٓ/ُانظر: ُنر اٞنذىب: ( ْ)
 ( الصبلة على النجاسة... ٓ)
، مغين ُّٓ/ُ، اسىن اٞنطالب: ُِّ/ُ( ىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الركضة: ٔ)

 .ْٓ/ُ، هناية الزين: ّّْ/ُاحملتاج: 
أف ال تصح صبلتو، كعلل  ( مراد إماـ اٜنرمٌن بقولو: "فهذا فيو احتماؿ"، أم: فيو احتماؿٕ)

للنجاسة"،  فإف اٞنصلي يصًن ابٞنشي فيها حامبلن قائبلن : "  ٖٓ/ِذلك ُب هناية اٞنطلب 
 ذلك بقولو: "كما تقد ـ ُب النسياف". -ر٘نو هللا-أم: فبل تصح صبلتو، كأكضح اٞنؤلف

 .ّْٖ( راجع النص احملقق صػٖ)
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 .(ُ)كبيده حبل طاىر على طرفو ٤ناسة، كسيأٌب ُب اببو
 

فلػػػو نػػػول  ،دكاـ السػػػفر كالسػػػًن اكماشػػػين  ايشػػػرتط ُب جػػػواز التنفػػػل راكبنػػػالثـــاين: 
إذل القبلػػػة، كإف كػػػاف  ااإلقامػػػة ُب أثنػػػاء الصػػػبلة، أك بلػػػغ اٞننػػػزؿ كجػػػب إٕنامهػػػا متمكننػػػ

 نزؿ كبىن، كال يضر النزكؿ. اعلى عـز السفر؛ فإف كاف راكبن  احٌن بلوغو ابقين 
يقصػػده فعليػػو أف ينػػزؿ أكؿ دخولػػو البنيػػاف، كيػػتم الصػػبلة  (ِ)ياكلػػو دخػػل  بلػػدن 

 ، فإف دل يفعل بطلت، إال على القوؿ َنواز التنفل على الراحلة للمقيم.مستقببلن 
حيث توجو ُب مقصده، فإف  اكماشين  افلو إٕناـ الصبلة راكبن  ا٠نتازن كلو مىر  ببلدة 

رخص السفر   (ّ)بدخوٟنا قوالف ٩نرايف ُب ٗنيع/ اكاف لو هبا أىل ففي صًنكرتو مقيمن 
 كالقصر كالفطر:
. كحيػػث أكجبنػػا النػػزكؿ فػػذلك عنػػد تعػػذر البنػػاء علػػى الدابػػة. (ْ): الأصــحهما

عليهػػا كىػػي كاقفػػة جػػاز. كلػػو نػػزؿ كبػػىن ٍب أراد  فػػإف أمكنػػو االسػػتقباؿ كإٕنػػاـ األفعػػاؿ
 م ٍب يركب، فإف ركب ُب أثنائها بطلت.الركوب كالسفر فليتمها كيسلًٌ 

لزمػو  -كاسػرتاحة كانتظػار رفيػق-قاؿ اٞناكردم: كلو كقف عن السًن لغًن عذر 
                              

، ابب شرائط الصبلة: ٗ/ُِب فتح العزيز يقاؿ الرافع /ب.َِٕاٛنواىر البحرية: ؿانظر:  (ُ)
"كلو قبض على طرؼ حبل، أك ثوب كطرفو اآلخر ٤نس، أك ملقى على ٤ناسة، فإف كاف 
يتحرؾ ذلك الطرؼ ابرتفاعو كا٦نفاضو بطلت صبلتو؛ ألنو حامل للشيء النجس، أك ٞنا 

 ىو متصل ابلنجاسة، كإف كاف ال يتحرؾ فوجهاف:
 العىمىامة، ألنو حامل لشيء متصل ابلنجاسة.أحد٨نا: تبطل صبلتو كما ُب 

لو، فإنو ال يرتفع  كالثاشل: أهنا ال تبطل، ألف الط رؼ اٞنبلقي للنجاسة ليس ١نموالن 
  ابرتفاعو، ككبلـ األكثرين يدؿ على أف الوجو األكؿ أرجح عندىم".

لركضة: ( ُب األصل: )بلد(. كاٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن ىو الصحيح لغة، كىو كذلك ُب اِ)
ُ/ِّّ. 

 /ب(.ُٓٔ( هناية ؿ : )ّ)
، ُنر ّٔ/ِ، التهذيب: ٖٕٔ/ِ( ىذا األصح اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: التعليقة: ْ)

، َّٓ/ْ، كِّٖ/ّ، اجملموع: ُِّ/ِ، ُْْ/ُ، فتح العزيز: ْٓٓ/ُاٞنذىب: 
 .ُّٔ/ِأسىن اٞنطالب: 
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االسػػػتقباؿ فيمػػػا بقػػػي، فػػػإف تركػػػو بطلػػػت، فػػػإف سػػػار بعػػػد أف توجػػػو إذل القبلػػػة كقبػػػل 
فإف كاف ٞنسًن القافلة جاز أف يتمها إذل صوب مقصده، كإف كاف ىو اٞنريد  ؛إٕنامها

إلحداث السفر اشرتط أف يتمها قبل ركوبو، كما لو أنشأ النازؿ الصبلة إذل القبلة ٍب 
 .(ُ)ركب كسار دل ٩نز أف يتمها إذل غًن القبلة

فلػو  -النتظػار شػغل ك٥نػوه-كلو اجتاز ُب أثناء صبلتو ببلد فوقف علػى راحلػة 
 .اإٕنامها ابإل٬ناء بشرط استقباؿ القبلة ُب ابقيها ما داـ كاقفن 

 

رىكىػضى ، فلػو تػاج إليهػايشرتط تػرؾ األفعػاؿ الػيت ال ٪ني الثالث: 
دابتػو للحاجػة  (ِ) 

فػػبل أبس، أك ضػػرهبا أك حػػرؾ رجليػػو لتسػػًن للحاجػػة، كإف كػػاف لغػػًن حاجػػة فػػإف كػػاف 
 اكإف أجراىػػا لغػػًن عػػذر، أك كػػاف ماشػػين  ،(ّ)فػػبل بطلػػت صػػبلتو، كإف كػػاف قلػػيبلن  ايسػػًنن 
ا فعىدى
 .(ٓ)ببل عذر بطلت صبلتو ُب أصح الوجهٌن (ْ)

 

                              
 .ٕٕ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)
، ٍب كثر ح، قيل: ٍكضي الر   (ِ) ث وي لًيػىٍعديكى : ٓنريك الرجل. يقاؿ: رىكىضى الفرسى برجلو، اٍستىحى

، على ما دل يسم فاعلو فهو  رىكىضى الفرسي ًإذىا عىدا، كليس ابألصل، كالصواب: ريًكضى
.  . مادة: ركض.ِّٕ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ُِٖ/ُانظر: ٢نتار الصحاح:  مىرٍكيٍوضه

الفرؽ بٌن اليسًن كالقليل: أف القلة تقتضي نقصاف العدد، ييقاؿ: قـو قليل كقليلوف، كمن ( ّ)
يريد أف عددىم ينقص عن ي، ْٓ الشعراء:  َّخك حك جك  مق حق ُّ القرآف: 

عد ة غًنه، كتشبيو اليسًن من األشياء: ما يتيسر ٓنصيلو أك طلبو كال يقتضي ما يقتضيو 
عدد قليل، كال ييقاؿ: عدد يسًن، كلكن ييقاؿ: ماؿ القليلي من نقصاف العدد، فيقاؿ: 

يسًن؛ ألف ٗنع مثلو يتيسر، فإف استيعمل اليسًن ُب موضع القليل فقد ٩نرم اسم الشيء 
  . ُْٓ/ُ، معجم لغة الفقهاء: ِِٓ/ُانظر: الفركؽ اللغوية: على غًنه قرب منو. 

ا: ّنعىن جىرىل، ييقاؿ: عىدا اٞناءي يػىٍعديك: ًإذا  يقاؿ: عىدا (ْ) ، كتػىٍعداءن كعىدن عىٍدكان كعيديكًّا كعىدىكىانن
 مادة: عدك.. ٖٖٓ/ِ، اٞنعجم الوسيط: َُّٗ/ُالقاموس احمليط:  جىرىل. انظر:

، اجملموع: ُْْ/ُ، فتح العزيز: ِٔ/ِ( ىذا األصح اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: التهذيب: ٓ)
 .ِْٖ/ُ، مغين احملتاج: ََُ/ُفاية األخيار: ، كَِْ/ّ
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إمػػا أف يكػػوف ُب  ؛الواقػػف للصػبلة يف الســتقبال إىل القبلــة، الثــاين: (ُ)الـركن
 الكعبة، أك خارجها.

فػإف كػاف ُب غًنىػا فإمػا  .فإف كاف فيها فإمػا أف يكػوف ُب جوفهػا، أك سػطحها
اٞنسجد، أك خارجو. فإف كاف خارجو فإما أف يكوف ّنكػة، أك ابٞندينػة، أف يكوف ُب 

 .أك بغًن٨نا
 أف ال يكوف خارج الكعبة، كلو موقفاف:القسم األول: 

 : جوؼ الكعبة، كىي ال ٔنلو إما أف تكوف مبنية على ىيئاهتا، أـ ال.األول
كالواقػػػف فيهػػػا تصػػػح صػػػبلتو  ،: أف تكػػػوف مبنيػػػة علػػػى ىيئاهتػػػا(ِ)احلالـــة األوىل

فريضػػةن كانػػت أك نفلػػة، كالنفػػل فيهػػا أفضػػل منهػػا خارجهػػا، ككػػذا الفريضػػة إال أف أيٌب 
كىػذا مىػر  علػى قاعػدة . (ّ)فيها، كُب ٗناعة خارجها فيكوف خارجها أفضػل اهبا منفردن 

كىػي: احملافظػة علػى فضػيلة تتعلػق بػػنفس العبػادة أكذل مػن احملافظػة علػى فضػيلة تتعلػػق 
 .(ْ)كاهناّن

ػػػدى  :كمػػػن ذلػػػك أف صػػػبلة اٛنماعػػػة ُب اٞنسػػػجد أفضػػػل منهػػػا ُب غػػػًنه، فلػػػو كىجى
اي لػػيس فيػػو ٗناعػػة، فصػػبلتو مػػع اٛنماعػػة ُب غػػًن  (ٓ)ٗناعػػةن ُب غػػًن مسػػجدو  كمسػػجدن

                              
 الشيء ُب اللغة: جانبو األقول.  (  ركنُ)

، إذ قواـ الشيء بركنو، كقيل: ركن   كُب االصطبلح: ما يقـو بو ذلك الشيء، من التػ قىْوـً
انظر: قواعد الفقو:  الشيء  ما يتم بو كىو داخل فيو ِنبلؼ شرطو ك ىو خارج عنو .

 . مادة: ركن.ِّٕ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ُٕ/ُ، اٜندكد األنيقة: َّٗ/ُ
 ( الكبلـ ُب ىذه اٜنالة عن: الواقف ُب الكعبة.ِ)
: "قاؿ أصحابنا: كالنفل فيها أفضل منو خارجها، ككذا  ِّّ/ُُب الركضة  ( عبارة النوكمّ)

 الفرض إف دل يرجي ٗناعة، فإف رجاىا فخارجها أفضل".
، األشباه كالنظائر َُٗ/ُ، األشباه كالنظائر للسبكي: ُٕٗ/ّاجملموع: ( انظر: ْ)

 .ْٕ/ُللسيوطي: 
 ( ُب األصل: )مسجد(، كالصحيح أنو مفعوؿ بو منصوب.ٓ)
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أف صػػبلة النافلػػة ُب البيػػت أفضػػل  :فيػػو. كمنهػػا امنفػػردن  (ُ)اٞنسػػجد أفضػػل مػػن صػػبلتو/
أف القػػرب مػػن الكعبػػػة ُب  :. كمنهػػا-ملسو هيلع هللا ىلص-منهػػا ُب مسػػجدو حػػ، مسػػجد رسػػوؿ هللا 

الر مىػػلي الطػػواؼ مسػػتحب ك 
فيػػو، فلػػو منعػػت ز٘نػػةه مػػن اٛنمػػع بينهمػػا فاحملافظػػة علػػى  (ِ)

فلو أف يستقبل أم جػدار شػاء منهػا. كتصػح  (ّ)كلو صلى فيها مل مع البعد أكذل.الر  
 صبلة اٛنماعة َنماعة متدابرين مستقبلٌن اٛندار. 

 فلو كاف مفتوحنا فوجوه: ا،كلو أف يستقبل الباب إذا كاف مردكدن 
كىػي ثلثػا ذراع  (ٓ)الر ٍحػلً  ميػٍؤًخرىةً إف كانت قػدر  (ْ)ةى اٍلعىتػىبى : أف أصحها وأشهرىا

 .(ٔ)صحت صبلتو، كإف كانت دكنو فبل اتقريبن 
 .(ٕ)إف كانت قدر ذراع صحت، كإال فبل ةى اٍلعىتػىبى : أف واثنيها

 

                              
 /ب(.ُٓٔ( هناية ؿ: )ُ)
على رجليو  : اٟنركلة، كذلك أنو كالعىدك أك اٞنشي الذم ال حىصىافىةى ًفيو، أبف يىًثبى الر مىلي  (ِ)

 كىثٍػبنا، كىو فوؽ اٞنشي كدكف العدك. كىو من رىمىًل اٞنطر، كىو أخفو.
 . مادة: رمل.ُُٖ/ُ، حلية الفقهاء: ِْْ/ِانظر: مقاييس اللغة: 

 ( أم: الكعبة.  ّ)
 . مادة: عتب.ٕٓ/ِ، العٌن: ِٓٓ/ُ. انظر: ٗنهرة اللغة: : أيٍسكيف ةي البابالعتبة (ْ)

 كاٞنراد: عتبة ابب الكعبة.  
، كآًخرىةي الر ٍحل )ابلتاء( لغة أخرل، كىي خشبتو العريضة اليت ٓناذم رأس ( ميٍؤًخرىةي الر ٍحلٓ)

. مادة: ُِ/ْ، لساف العرب: ٕ/ُالراكب، كتشديد اٝناء خطأ. انظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 أخر.

، ُٕ/ِ، الوسيط: ٖٗ-ٖٖ/ِاٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب:  ( ىذا ىو اٞنعتمد ُبٔ)
، ُٓٗ/ّ، اجملموع: ٓٔ/ِ، التهذيب: َِٕ/ِ، اٜناكم الكبًن: ِٖٔ/ِالتعليقة: 

 .َِٖ/ُالغرر البهية: 
 . قاؿ ابن الرفعةُٓٗ/ّ، اجملموع: ُْْ/ِ، ُنر اٞنذىب: َٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب:ٕ)

"كالقاضي أبو الطيب رأل أف اٞنعت  قدر ذراع، فلو نقص عنو دل :  ِٕ/ُّب كفاية النبيو 
 تصح صبلتو، كدل ٪نك سواه؛ العتقاده أف مؤخرة الرحل ذراع". 
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 .(ُ): أنو يكفي أف تكوف شاخصة أبم قدر كافواثلثها
ػػػورابعهـــا صػػػػحت، كإال  اكعرضنػػػ اٞنصػػػلي طػػػوالن  قىامىػػػػةً اخص قػػػدر : إف كػػػاف الش 

 .(ّ)فبل تصح الصبلة إليها اال تبلغ ىذا القدر غالبن  ةي اٍلعىتػىبى . ك (ِ)فبل
 

عىٍرصىًتهىافيقف ُب  ،-كالعياذ ابهلل-(ْ)أف تنهدـ احلالة الثانية:
، كاٜنكم فيهػا  (ٓ)

 كما ُب اٞنوقف الثاشل كىو: أف يقف على سطحها. فينظر ُب الواقف فيها: 
فػػإف دل يكػػن بػػٌن يديػػو شػػيء شػػاخص مػػن نفػػس الكعبػػة دل تصػػح صػػبلتو علػػى 

. كخصصو بعضػهم بصػورة (ٕ)ج ابن سريج أهنا تصح فيهاكخر  . (ٔ)اٞننصوص الصحيح
العىٍرصىًة دكف السطح
(ٖ). 

                              
 .-ر٘نهم هللا-عن الشيا أىب حامد كابن الصباغ ( حكاه العمراشلُ)

 .ِّّ/ُ، الركضة: ِْْ/ُ، فتح العزيز: ُّٕ/ِانظر: البياف: 
، ِْْ/ُ: حكاه العراقيوف. كانظر: فتح العزيز:  ٖٗ/ِهناية اٞنطلب( قاؿ إماـ اٜنرمٌن ُب ِ)

 .ِٔ/ّ، كفاية النبيو: ُٓٗ/ّاجملموع: 
 .ِْْ/ُأيضنا ُب فتح العزيز:  ( كىذا ما قالو الرافعيّ)
 ( أم: الكعبة. ْ)
 ص، كالعىرىصىات.: كل بقعة بٌن الدكر كاسعة ليس فيها بناء، كاٛنمع: الًعرىاالعىٍرصىة (ٓ)

 . مادة: عرص.ِٕٓ/ُ، النظم اٞنستعذب: َُْْ/ّانظر: الصحاح: 
، ٓنفة ُِٗ/ُ، اٞنهذب: َِٕ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُٗ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ٔ)

 . ْْٗ/ُاحملتاج: 
 .ُْْ/ِ، ُنر اٞنذىب :  َٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب : ٕ)
"كخص بعضهم نقل اٛنواز عن ابن سريج بصورة :  ِْْ/ُُب فتح العزيز قاؿ الرافعي( ٖ)

العرصة دكف الس طح، لكن قاؿ إماـ اٜنرمٌن: ال شك أنو ٩نزئو ُب ظهر الكعبة كصرح ُب 
 )التهذيب( بنقل اٛنواز عنو ُب الواقف على ظهر الكعبة، فبل فرؽ".

كالسطح،  : كىذا الوجو الذم البن سيريج جىارو ُب العىٍرصىةُٗٗ/ُّب اجملموع  قاؿ النوكم
 كذا نقلو عنو إماـ اٜنرمٌن كصاحب )التهذيب( كآخركف.

، فتح ُْْ/ِ، ُنر اٞنذىب: ٔٔ-ٓٔ/ِ، التهذيب: َٗ/ِهناية اٞنطلب:  كانظر:
 .ِْْ/ُالعزيز: 
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فػػػإف كػػػاف بػػػٌن يديػػػو شػػػيء شػػػاخص مػػػن أجزائهػػػا، كػػػرأس حػػػائطو ففػػػي صػػػحة 
صبلتو إليو األكجو األربعة اٞنتقدمة، فيما إذا صلى على العىتػىبىة
(ُ). 

 .(ِ)استقبلو دل يصح على اٞننصوص اكلو كضع بٌن يديو متاعن 
صىػػػػػًة أك السػػػػػطح كلػػػػػو اسػػػػػتقبل شػػػػػجرة نبتػػػػػت ُب العىٍرصىػػػػػًة، أك ٗنػػػػػع تػػػػػراب العىرٍ 

كاستقبلو، أك حىفىػرى حفػرة ككقػف فيهػا، أك كقػف ُب آخػر السػطح أك العرصػة كاسػتقبل 
 .االطرؼ اآلخر كىو مرتفع عن موضعو صحت صبلتو قطعن 

كفيػػػػػػو كجػػػػػػو: أف الواقػػػػػػف علػػػػػػى السػػػػػػطح ال يكفيػػػػػػو اسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػجرة الثابتػػػػػػة 
ةصى رٍ ابلعى 

(ّ). 
 .(ْ)كأٜنق البغوم اٜنشيش ابلشجرة

. كلػػػو (ٓ)كقػػػاؿ اإلمػػػاـ: ال حكػػػم لػػػو ُب االسػػػتقباؿ. قػػػاؿ الرافعػػػي: كىػػػو األظهػػػر
غىرىزى عصنا أك خشبةن دل تصح صبلتو إليها على الصحيح
(ٔ). 

ميسىم رىةن كلو كانت مبنيةن أك 
 . اصحت صبلتو إليها قطعن  (ٕ)

هًتػػا مػػػن ١نيىاذىانيػػة فبػػػدف الواقػػف خػػارج عػػن كقػػاؿ اإلمػػاـ: اٝنشػػبة كإف كانػػت مب
فيكػػػوف علػػػى اٝنػػػبلؼ اآلٌب فػػػيمن كقػػػف علػػػى طػػػرؼو كنصػػػفي يديػػػو ُب  (ٖ)الطػػػرفٌن/

                              
 .ّٕٓ( راجع النص احملقق صػُ)
، البياف: َٔ/ِ، اٜنلية: َُّ/ُ، اٞنهذب: ٓٔ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: التهذيب: ِ)

كلو كضع بٌن يديو متاعنا كاستقبلو، دل يصح ببل : " ُٗٗ/ُّب اجملموع . ُّٗ-ُّٖ/ِ
 خبلؼ".

 .ّٓ/ّ، كفاية النبيو: ُْْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ٓٔ/ِ( انظر: التهذيب: ْ)
 .ّْْ/ُ، فتح العزيز: َٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
، ُنر ُّٖ/ِالبياف:  ،َٔ/ِ، اٜنلية: ُِٗ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٔ)

 .ٕٓ/ِ، النجم الوىاج: ُٗٗ/ّ، اجملموع: ّْْ/ُ، فتح العزيز: ُْْ/ِاٞنذىب: 
، تقوؿ: ٚنىىرى الش ٍيءى ميسىم رىة (ٕ) ، ٚنى رىهي -من ابب نىصىرى -: صياغتو من اٍلًمٍسمىار كىو مىٍعريكؼه

 . مادة: ٚنر.ّٕٗ/ْاف العرب: ، لسُِّٔ/ٔ. انظر: الصحاح: أيضنا تىٍسًمًننا
 /أ(.ُٔٔ( هناية ؿ: )ٖ)
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، كإف خػػرج اقػػاؿ النػػوكم: كظػػاىر كبلمهػػم أهنػػا تصػػح قطعنػػ ،(ُ)ركػػن مػػن الكعبػػة ١نيىػػاذىاةً 
 .(ِ)العصا ١نيىاذىاةً بعض يديو عن 

كاسػػتدبر ّنػػا فيهػػا ُنيػػث دل يبػػق بػػٌن كلػػو كقػػف علػػى طػػرؼ العىٍرًصػػة أك السػػطح 
 . ايديو منها شيء دل تصح صبلتو قطعن 

كلػػػو كقػػػف ُب طػػػرؼ مػػػن أطػػػراؼ الكعبػػػة كبعػػػض يديػػػو ُب مقابلػػػة ركػػػن كبعضػػػو 
قػاؿ العمػراشل: كاٝنػبلؼ مبػين علػى مػا  ،(ّ)خارج عنها دل تصح صبلتو علػى الصػحيح

 . (ْ)إذا استقبل الطائف اًٜنٍجرى ببعض بدنو
ٍجػػرى دكف الكعبػػة دل تصػػح علػػى الصػػحيحكلػػو اسػػتقبل اٜنً 

. كلػػو كقػػف اإلمػػاـ (ٓ)
.يبقرب الكعبة كاٞنأمـو خلفو مستد  رين للكعبة صح، كىو الذم ييفعل اليـو

كلػػو اسػػتطاؿ الصػػف خلفػػو كدل يسػػتدبركا، فصػػبلة اٝنػػارجٌن عػػن ١نػػاذاة الكعبػػة 
 ابطلة. كلو تراخى الصف الطويل ككقفوا ُب آخر ابب اٞنسجد صحت صبلهتم.  

 

، إف كػػاف يػيعىػػاًيني الكعبػػة كػػالواقف علػػى الواقػػف ّنكػػة خػػارج اٞنسػػجد: (ٙ)الرابــع
ا، كال  اٍلًعيىافً صلى إليها، كلو كسىو ل ١نرابو بناءن على  (ٕ)جبل أيب قبيس صلى إليو أبػدن

                              
 .ٖٗ، ٕٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ِ)

 .ُْٓ/ُ، مغين احملتاج: ٕٓ/ِ، النجم الوىاج: ِّْ/ُانظر: الركضة:  
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ّ)

 .ُْٓ/ُ، مغين احملتاج: ُِٗ/ّ، اجملموع: ْْْ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .ُّٓ/ِ( انظر: البياف: ْ)
، أسىن اٞنطالب: ّْٕ/ُ، هناية احملتاج: ُِٗ/ّ، اجملموع: ْْٖ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)

ُ/ُّٕ. 
( كقد تقدـ الكبلـ ُب اٜنالة األكذل عن: الواقف ُب جوؼ الكعبة، كعلى سطحها، ٔ)

 .ّٔٓكالواقف ُب اٞنسجد، صػ
: كىو أحد األخشبٌن، كىو اٛنبل الذم يشرؼ على الصفا إذل السويداء جبل أيب قبيس (ٕ)

مىة، كىو اليـو مكسو  ابلبنياف، ككاف يسمى ُب اٛناىلية األمٌن، كٚني أاب قبيس؛  إذل اٝنىٍندى
يقاؿ لو أبو قبيس،  -كيقاؿ من إايد -ألف أكؿ من هنض للبناء فيو رجل من مىٍذًحج
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الػػػذم نشػػػأ ّنكػػػة  اٞنكػػػيًٌ  اٍلميعىػػػاًينً ٪نتػػػاج ُب كػػػل صػػػبلة إذل معاينػػػة الكعبػػػة. كُب معػػػىن 
، اكىػػذا فرضػػو إصػػابة العػػٌن يقيننػػ ،كتػػيقن إصػػابة الكعبػػة كإف دل يشػػاىدىا حػػٌن يصػػلي

 كال اجتهاد ُب حقو.
  أىٍصػػػًلي  فػػإف كػػاف بينػػو كبينهػػا حائػػل  ؛يعػػاين الكعبػػة، كال يتػػيقن اإلصػػابةكإف دل 

كال يلزمو صعود اٛنبػل ليشػاىد الكعبػة، كإف كػاف اٜنائػل  اكاٛنبل، فلو االجتهاد قطعن 
 كالبنياف فوجهاف:  طارائن 

 .(ُ): ال ٩نتهد، كقطع بو ٗناعةأحدمها
ليتػػيقن اإلصػػابة، : أف لػػو أف ٩نتهػػد، كال يكلػػف الرقػػي إذل السػػطح وأصــحهما
 .(ِ)كعليو العمل ّنكة

 

ُب حقػو كالكعبػة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ١نػرابي رسػوؿ هللا الواقف ابٞندينػة النبويػةاخلامس: 

                                                                            
 َِْألف الركن اقتبس منو، كىو ُب اٛنهة الشرقية للمسجد اٜنراـ كيبلغ ارتفاعو  كيقاؿ

، اٛنباؿ كاألمكنة ِِِ/ُ، اٞنعادل األثًنة: َُْ/ُانظر: اٞنسالك كاٞنمالك:  مرتنا تقريبنا.
 .ِٖٓ/ُكاٞنياه: 

شهاب الدين كمن اٞنتأخرين ، َُّ/ُ( ك٣نن قطع بذلك: الشيا أبو إسحاؽ، ُب اٞنهذبُ)
 .ُِّ-ُِِ/ّ، اجملموع: ْْٖ/ُ. كانظر: فتح العزيز: ّْٔ/ُرملي ُب هناية احملتاج ال

( صححو الرافعي كالنوكم كقاال: فيو كجهاف مشهوراف، ىذا أصحهما عند الشًنازم، ِ)
 .ُِِ/ّ، اجملموع: ْْٖ/ُكالبندنيجي كابن الصباغ، كالشاشي. انظر: فتح العزيز: 

: "أف العراقيٌن حكوا نصٌن ظاىر٨نا االختبلؼ ُب اٞنكي إذا دل  ُٗ/ُِب هناية اٞنطلب
يعاين الكعبة، فنقلوا أنو قاؿ ُب موضع: "من سهل عليو معاينة الكعبة ُب صبلتو على 
سهل، أك جبل، تعٌن ذلك عليو". كنقلوا أنو قاؿ: "من كاف ُب مكة ُب مكاف ال يرل 

يرتؾ االجتهاد بكل ما يستدؿ بو على الكعبة"، ٍب قالوا: منو البيت، دل ٩نز لو أف 
كالنصاف منزالف على اختبلؼ حالٌن، فمن يكوف موقفو ُنيث تبدك منو الكعبة على 
يسر كسهولة، فتتعٌن معاينة الكعبة، كحيث يكوف بينو كبٌن الكعبة حائل من جدار، أك 

 جبل، أك غًن٨نا، فبل نكلفو اٞنعاينة". 
: "كاعتمدكا فيو ما صادفوا أىل مكة عليو ُب ٗنيع ْْْ/ُ فتح العزيزُب كقاؿ الرافعي
 األمصار". 
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 ُب الكعبة. (ُ)فمن يعاينو يستقبلو كسو ل ١نرابو عليو، ككذا من استدؿ عليو كما مر  
ع اليت صلى فيها رسوؿ هللا كاٞنراد ّنحرابو مصبله كموقفو. كُب معناه سائر البقا 

 التػ يىػػػػػػػػػػامينً . كال ٩نػػػػػػػػػػوز االجتهػػػػػػػػػػاد ُب ذلػػػػػػػػػػك ُب اٛنهػػػػػػػػػػة كال ُب ضيػػػػػػػػػػًبطىتٍ إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-
كالتػ يىاسيرً 
(ِ). 

 

اٍلمىحىارًيػبً ، يعتمد على الواقف بغًن مكة كاٞندينةالسادس: 
الػيت نىصىػبىها (ّ)

(ْ) 
مػػن اٞنسػػلمٌن، أك كثػػر  قػيػػريكفه ، كالقريػػة الصػػغًنة الػػيت نشػػأ فيهػػا (ٓ)اٞنسػػلموف ُب الػػببلد/

ػػػاْركف فيهػػػا كمػػػػا ُب البنيػػػاف ُنيػػػث ٪نصػػػػل التػػػواتر أبخبػػػارىم، كُب الطػػػػرؽ الػػػيت ىػػػػي 
ى
اٞن

ػاد هتم جى
، فيتعػػٌن التوجػػو إليهػا كال ٩نػػوز االجتهػػاد معهػػا، كنقػل ابػػن الصػػباغ اإلٗنػػاع (ٔ)

                              
 ( مر  آنفنا ُب الصفحة السابقة. ُ)
: أىخىذى ذىاتى التػ يىاميني  (ِ) : من اليىسار، يقاؿ: تػىيىامىنى فبلفه ُب سًنه كتػىيىاسىرى : من اليمٌن، كالتػ يىاسيري

ًمٍن اي فبلف أبصحابك، أم خيٍذ هبم اٍليىًمًٌن  كًٌيت ييقاؿ: ايى مىاؿ. كقاؿى ابن السًٌ كذىاتى الشًٌ
ًسٍر هبم: خيٍذ هبم يىٍسرىةن، كال ييقاؿ: تػىيىامىٍن هبم، أك تػىيىاسىٍر هبم. ٍنىةن، كايى  ٬نى

. ْٗٓ/ُّ، لساف العرب: ُٖٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: َُٔٔ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 
، اٞنصباح اٞننًن: َُْٔ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ّْٗ/ُظر: ٢نتار الصحاح: مادة: ٬نن. كان

 . مادة: يسر.َٖٔ/ِ
(ّ: ىحىارًيبي

: ىو صدر اجمللس. كيقاؿ: ىو أشرؼ اجملالس، كىو حيث  ( اٞن ٗنع اٞنًٍحرىابي
صلى ٩نلس اٞنلوؾ كالسادات كالعظماء، كمنو ٚني ١نراب اٞنسجد، كيقاؿ: ١نراب اٞن

مأخوذ من احملاربة؛ ألف اٞنصلى ٪نارب الشيطاف، ك٪نارب نفسو نحضار قلبو، كقد يطلق 
، النهاية ُب غريب ُِٕ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن:  على الغرفة، كقاؿ بعضهم: من اٞنسجد.

 . مادة: حرب.ََّ/ُ، التوقيف: ّٗٓ/ُاٜنديث: 
. انظر: ٢نتار الصحاح: الش ٍيءى: أىقىامى  يقاؿ: نىصىبى ( ْ) ، اٞنصباح ُُّ/ُوي، كاببو ضىرىبى

 . مادة: نصب.َٔٔ/ِاٞننًن: 
 /ب(. ُٔٔ( هناية ؿ: )ٓ)
مع الْطريؽى اٛنىاد ة( ٔ) : قيل: سىواء الطريق، كقيل: كىسىطيو، كقيل: ىي الط ريق األىعظمي الذم ٩نى

 جاٌدة الطريًق: مىسلىكيو كما كىضىحى منو.كال بيد  من اٞنركر عليو. كقيل: 
 .ّْٖ/ٕ، اتج العركس: َُّٖ/ِانظر: ٗنهرة اللغة: 
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 . (ُ)عليو
صوب ُب قرية صغًنة ال يكثػر اٞنػاْركف هبػا، كال علػى كال اعتماد على احملراب اٞنن

مػػػػػػركر اٞنسػػػػػػلمٌن هبػػػػػػا، أك يسػػػػػػتوم مػػػػػػركر  يػىٍنػػػػػػديري العبلمػػػػػػة اٞننصػػػػػػوبة ُب الطػػػػػػرؽ الػػػػػػيت 
كالكفار هبػا كال ييػٍدرىل مػن نصػبها، كال علػى احملػراب اٞننصػوب ُب قريػة  (ِ) اٞنسلمٌني

٩نػػػوز لػػػو االعتمػػػاد علػػػى كال ييػػػٍدرىل بناىػػػا اٞنسػػػلموف أك الكفػػػار؟، بػػػل ٩نتهػػػد. كحيػػػث 
 ؟ فيو أكجو:كالتػ يىاسيرً  لتػ يىامينً احملاريب، فهل لو أف ٩نتهد فيها اب

 .(ّ): نعمأصحها
 : ال.واثنيها
كعامػػػػػة  -كػػػػػـر هللا كجهػػػػػو-؛ ألف علينػػػػػا (ْ): ال ٩نػػػػػوز ُب قبلػػػػػة الكوفػػػػػةواثلثهـــــا

 الصحابة صلوا إليها، ك٩نوز ُب غًنىا.
كالبصػػرة؛ لصػػبلة ٗناعػػة مػػن الصػػحابة فيهػػا،  : ال ٩نػػوز ُب قبلػػيتى الكوفػػةورابعهــا
 . (ٓ)ك٩نوز ُب غًن٨نا

                              
 .ّٖ/ّ، كفاية النبيو: ُِٔ( انظر: الشامل، كتاب الصبلة: ص/ُ)
. كىو ِّٓ/ُ، كالركضة: ْْٓ/ُ( ُب األصل: )اٞنسلموف(. كاٞنثبت من: فتح العزيز ِ)

 الصحيح لغةن.
، ِّٓ/ُ، الركضة: ْْٓ/ُ، فتح العزيز: ْٕ/ِظر: الوسيط: ( كىو ظاىر اٞنذىب. انّ)

 .ِٖٓ/ُ، الغرر البهية: ْٗٗ/ُٓنفة احملتاج: 
: مدينة العراؽ الك ل، كىي على الفرات، كىي قبة اإلسبلـ، كأكؿ عاصمة الكوفة( ْ)

اٞنسلموف بعد البصرة، أنشأىا إسبلمية كانت خارج اؿ اٞندينة اٞننورة، كاثشل مدينة بناىا 
ىػ، كىي عاصمة الدكلة اإلسبلمية أايـ خبلفة علي ُٕسنة  -هنع هللا يضر-سعدب بن أيب كقاص

، كهبا ق ه، كاف اسم الكوفة قبل الفتح سورستاف. انظر: آكاـ -هنع هللا يضر-بن أيب طالب 
مية ليحي شامي: ، موسوعة اٞندف العربية اإلسبلُُٔ/ُ، حدكد العادل: ّٖ/ُاٞنرجاف: 

 .َٖص/
، الركضة: ْْٔ/ُ، فتح العزيز: ُْٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُْٖ/ِ( انظر: البياف: ٓ)

ُ/ِّٓ. 
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ٍػػًع اٛنٍىوىاًمػػعحكػػى صػػاحب  ٗنى
ػػا أنػػو ٩نتهػػد فيمػػا سػػول الكوفػػة (ُ) كالبصػػرة  كجهن

 .(ْ)؛ ألف الصحابة صلوا كقد نصبوا ١نىىارًيٍػبىها(ّ)كدمشق (ِ)كبيت اٞنقدس
 

حيػػػث يعتمػػػده البصػػػًن، ككػػػذا  األعمػػػى يعتمػػػد احملػػػراب إذا عرفػػػو ابٞنػػػسفـــرع: 
 .(ٓ)البصًن ُب الظلمة

 

                              
، كقيل: ىو: العبلمة، أبو سهل أ٘ند بن دمحم بن دمحم الز ٍكزىشلٌ اٞنعركؼ اببن ًعٍفرًيس (ُ)

عىٍفرىنس، أحد أعبلـ الشافعية، صىاحب )ٗنىٍع اٛنٍىوىاًمع( ُب نصوص الشافعي، كقد ٗنع 
أبو سهل فيو فأكعى كاستوعبى فيو على ما ذكر ُب )القدصل( ك)اٞنبسوط( ك)األمارل( 
، كركاية البويطي، كحرملة، كابن أيب اٛنٍىاريكد، كركاية اٞنزشل ُب )اٛنامع الكبًن( ك)اٞنختصر(

 ىػ.  ِّٔكركاية أىب ثور، كىو إماـ أكاخر الطبقة الثالثة أك أكائل الرابعة. مات سنة 
 .َُّ/ِ، معجم اٞنؤلفٌن: َُّ/ّانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

: كىي مدينة على سفح جبل، كفيها اٞنسجد األقصى، كىي عاصمة بيت اٞنقدس (ِ)
، فتحها اٞنسلموف ُب زمن  فلسطٌن، كأك  مدهنا التار٫نية، كأكثرىا أ٨نية دينينا كاقتصاداين
ىػ، فتحها أبو عبيدة صلحنا، كظلت أبيدم اٞنسلمٌن  ُٔسنة  -هنع هللا يضر-عمر بن اٝنطاب

سنة  -ر٘نو هللا-ىػ، ٍب استنقذىا صبلح الدين ِْٗح، سقطت ُب أيدم الفر٤نة سنة 
بكسر أكلو كالبلـ، كايء، كألف -أبٚناء أخرل مثل: إيًليىاءي ىػ، كتيعرب بيت اٞنقدس  ّٖٓ
، موسوعة اٞندف ِّٗ/ُانظر: معجم البلداف:  ، القدس الشريف، أكذل القبلتٌن.-٣ندكدة

 .ِٗالعربية كاإلسبلمية: ص/
، تقع ُب اٛنهة اٛننوبية  (ّ) الدمشق: عاصمة اٛنمهورية العربية السورية كأك  مدهنا سكانن

ن الببلد إذل الشماؿ الشرقي من جبل الشيا، ُب سهلو منبسطو فسيح،  كىي الغربية م
مدينة قد٬نة، ليس ُب أرض اإلسبلـ كُب أرض الرـك مثلها، كدكرىا اثنا عشر ميبلن، 

، ِٕٓ/ِٕصلحنا. انظر: مسالك األبصار: -هنع هللا يضر–افتتحها أبو عبيدة بن اٛنراح 
 .ٕٓموسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/

 .ِِٕ/ُ، حاشية اٛنمل: ِْٖ/ُ( انظر: الغرر البهية: ْ)
، َِْ/ّ، اجملموع: ْْٕ/ُ، فتح العزيز: ٖٗٔ/ِ( ىذا ىو اٞنعتمد. انظر: التعليقة: ٓ)

 .ُْٔ/ُ، مغين احملتاج: ٓٗ/ُ، كفاية األخيار: ُّٖ/ُأسىن اٞنطالب: 
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رآه قبل العىٍميً  كقيل: إ٧نا ٩نوز أف يعتمد ١نراابن 
(ُ) . 

اٍلكىاٍزريكشلًٌ عن  (ِ)اٍلفىارًًقيْ  كنقل
أنو ال تكفيو اٞنعرفة ابللمس َنواز أف ينهدـ،  (ّ)

 فيتحرر منو ثبلثة أكجو. ،(ٓ)كىذا ما أكرده اٞناكردم كالركايشل ،(ْ)كردكه عليو
لىمىسىها ص  حػ، ٩نػد مػن ٫نػ ه، فػإف خػاؼ الوقػت  (ٔ)طىاقىاته كلو اشتبو عليو 

 صلى على حسب حالو كأعاد.
 

 
 

                              
 كغًنه عن صاحب )العدة( أيب اٞنكاـر الركايشل. ( حكاه الرافعيُ)

 .ْٕ/ّ، كفاية النبيو: ِّٔ/ُ، الركضة: ْْٕ/ُانظر: فتح العزيز: 
، تػىفىق وى على أيب عبد هللا دمحم ىو العبلمة، أبو علي اٜنسن بن إبراىيم بن بػىٍرىيٍوف الفىارًًقي (ِ)

ارٓنل إذل بغداد، كلـز الشيا أاب إسحاؽ ح، برع كفاؽ كحفظ ابن بػىيىافو الكىاٍزريٍكشل، ٍب 
)اٞنهذب(، ٍب تفقو على أيب نصر بن الصباغ، كحفظ عليو )الشامل( كلو، كعليو تفق و 

ىػ، كمات ُب احملـر ّّْتركيا، سنة -فقيو الشاـ أبو سعد بن أيب عىٍصريٍكفى. كلد ّنىي افىارًقٌن
 ىػ.ِٖٓسنة 

 .ُّْ/ُْ، سًن أعبلـ النببلء: ُّْ/ُْ، ٕٓ/ٕالك ل:  انظر: طبقات الشافعية
، سكن آمد الكازركشل: ىو العبلمة، أبو عبد هللا دمحم بن بػىيىاف بن دمحم الكىازىريٍكشلْ اآلمدم( ّ)

شل كفخ ر اإلسبلـ الش اًشي كالفقيو نصر بن إبراىيم كتفقو بو خىٍلقه، كىو شيا الر ٍكايى
سًن أعبلـ ، ُِِ/ْىػ. انظر: طبقات الشافعية الك ل: ْٓٓاٞنقدسي. مات سنة 

 .ّٕٔ/ُّالنببلء : 
: "قاؿ أصحابنا: األعمى يعتمد احملراب ّنس إذا عرفو  َِْ/ّاجملموع ُب  قاؿ النوكم (ْ)

مة، كفيو كجو: أف األعمى أنو يعتمد ابٞنس حيث يعتمده البصًن ككذا البصًن ُب الظل
 ". ١نراابن رآه قبل العمى

 . ِْٔ-ُْٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: َٕ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)
ٗنع طىاؽو كىو: ما عيًطفى من األبنية، ك٩نمع على ًطيقافو كأطواؽو أيضنا، فارسي   طاقاته ( ٔ)

 مادة: طوؽ. .ُُٓٗ/ْالصحاح: ، َُٕ/ِٔانظر: اتج العركس: . معر ب
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، أك ال، اىو إمػا أف يقػدر علػى معرفػة القبلػة يقيننػ ؛(ُ)ادلستقب لالركن الثالث: 
 .(ِ)فإف كاف قدر فليس لو االجتهاد، كالقادر على النص

؛ ألف كونػػػو مػػػن (ّ)ج الػػػركايشل علػػػى ىػػػذا األصػػػل منػػػع الصػػػبلة إذل اًٜنٍجػػػرً كخػػػر  
 .(ٓ)، كىو األصح كما مر  (ْ)البيت ٠نتهد فيو

، ككمػا ال (ٔ)فيمن نشأ ّنكػة كما مر    ،٪نصل بغًنىاٍب اليقٌن ّنعاينة الكعبة قد 
 ٩نوز لو االجتهاد ال ٩نوز لو االعتماد على قوؿ غًنه.

ال، فػإف  فإما أف ٩نػد مػن ٫نػ ه عػن القبلػة عػن يقػٌنو، أك ؛كإف عجز عن اليقٌن
أخػػ ه رجػػع إليػػو كدل يكػػن لػػو االجتهػػاد سػػواء كػػاف اٞنخػػ   (ٕ)يكجػػده كىػػو  متػػيقن ّنػػا

ا اأك امرأة، حرن  رجبلن   .(ٖ)أك عبدن
      كفيػػػػػو كجػػػػػو بعيػػػػػد: أنػػػػػو ال تشػػػػػرتط فيػػػػػو العدالػػػػػة كيقبػػػػػل قػػػػػوؿ الفاسػػػػػق، كجعلػػػػػو 

                              
  .ّٔٓ( سبق الركن الثاشل ُب )استقباؿ القبلة( صػُ)
، أسىن ٓٗ/ُ، كفاية األخيار: َِٔ، ِٕ/ّ، اجملموع: ِْْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)

 .ِٗ/ُ، شرح التلويح: َُِ/ُاٞنطالب: 
اري ابلبيت جانب الشماؿ، ككل ما : ًحٍجري الكعبة، كىو ما حىوىاهي اًٜنٍجري ( ّ) اٜنىًطيمي اٍلميدى

. انظر: التعريفات الفقهية:  ٍرتىوي من حائطو فهو ًحٍجره ، ٢نتار الصحاح: ٕٔ/ُحىجى
  . مادة: حجر.ٕٔ/ُ

 .ْْٖ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)
: "فيمن استقبل ًحٍجر  ِّٓ/ُُب الركضة  . قاؿ النوكمَّٔ( راجع النص احملق صػٓ)

ٕنكنو منها كجهاف: األصح، اٞننع؛ ألف كونو من البيت غًن مقطوع بو بل ىو  الكعبة مع
 مظنوف".

 .ُّٔ( راجع النص احملقق صػٔ)
( ُب األصل: )متميز(، ىكذا، كىو غًن كاضح، ككضوح العبارة ّنا أيثبت من فتح العزيز: ٕ)

ُ/ْْٔ . 
، أك امرأةو، أك عبدو فقاؿ: "ككل من دلو على القبلة من رجلو  ُُٓ/ُ( نص عليو ُب األـٖ)

 من اٞنسلمٌن ككاف بصًننا كسعو أف يقبل قولو إذا كاف يصدقو ".
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                 . كُب الصػػػػػػػيب اٞنميػػػػػػػز القػػػػػػػوالف ا. كال يقبػػػػػػػل خػػػػػػػ  الكػػػػػػػافر قطعنػػػػػػػ(ُ)اٞنتػػػػػػػورل اٞنػػػػػػػذىب
كقيػػل: إف  ،(ْ)، كصػػحح الفػػوراشل القبػػوؿ(ّ)ركايتػػو، كاألصػػح اٞننػػع (ِ)اللػػذاف ُب قبػػوؿ/

 .(ٓ)أخ ه عن مشاىدة قبلو، كإف أخ ه عن اجتهاد فبل
كنصػػب احملاريػػب ُب اٞنواضػػع   ؛، كقػػد يكػػوف داللػػةن اٍب اإلخبػػار قػػد يكػػوف صػػر٪نن 

اٞنعتمػػد عليهػػا. كال فػػرؽ ُب كجػػوب الرجػػوع إذل خػػ  اٞنخػػ  عػػن علػػمو بػػٌن أف يكػػوف 
لبصػػػًن االعتمػػػاد علػػػى اٞنسػػػتقًبل مػػػن أىػػػل االجتهػػػاد أـ ال، حػػػ، ال ٩نػػػوز لؤلعمػػػى كا

 .(ٔ)احملراب إذا عرفو ابٜنس حيث يعتمده البصًن ابلرؤية على األصح كما مر  
على االجتهػاد لزمػو  اكإف دل ٩ند من ٫ن ه عن علم مقبوؿ القوؿ، فإف كاف قادرن 

 االجتهاد كالتوجو إذل القبلة اليت ظنها.

 
 

                              
 .ّٗ/ِ، كفاية النبيو: ِٕٗ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ُ)

ُب قبوؿ خ  الفاسق  َُِ/ّ، كالنوكم ُب اجملموع ْْٔ/ُحكى الرافعي ُب فتح العزيز 
 ُب القبلة طريقٌن:

يقبل. قاؿ: كىو اٞنشهور، كهبذا قطع البغوم كاألكثركف. كقاؿ الطريق األكؿ: أنو ال  
الطريق الثاشل: ُب قبولو كجهاف، كقاؿ النوكم: ٣نن حكى  الرافعي: كىو اٞنذىب.

الوجهٌن: القاضي حسٌن كصاحب )التتمة( كآخركف: الوجو األكؿ: قبوؿ خ  الفاسق 
وؿ لعدـ الشبهة. الوجو عند عدـ الشبهة، قاؿ النوكم: كاختار صاحب )التتمة( القب

 الثاشل: عدـ قبولو عند الشبهة.
 /أ(.ُٕٔ( هناية ؿ: )ِ)
، اٜناكم الكبًن: ٔٔ/ِ، التهذيب: َٗٔ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: التعليقة: ّ)

 .ِّٔ/ُ، الركضة: ْْٔ/ُ، فتح العزيز: َٖ/ِ
رشاد الفحوؿ: ، إَُْ/ٔ، البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ََِ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)

ُ/ُّٗ. 
 .َُِ/ّ، كالنوكم ُب اجملموع ُّٗ/ِ( حكاه العمراشل ُب البياف ٓ)
 فما بعدىا. ّْٔ( راجع النص احملقق صػٔ)
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      ، اٍلقيطٍػػػػػبي كال ٓنصػػػػل القػػػػدرة علػػػػى االجتهػػػػاد إال ّنعرفػػػػػة أدلػػػػة القبلػػػػة، كأقواىػػػػا 
ٍيًن كاٛنيػػػػػدىمًٌ  الْصػػػػػٍغرىل نػىٍعػػػػشً  بػىنىػػػػػاتً كىػػػػو ٤نػػػػم ُب      ، إذا جعلػػػػو الواقػػػػػف (ُ)بػػػػٌن الفىٍرقىػػػػدى

                 ,الكوفػػػػػػػػػػػػة. كىػػػػػػػػػػػػذا يكػػػػػػػػػػػػوف بناحيػػػػػػػػػػػػة اليمػػػػػػػػػػػػىن كػػػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػػػتقببلن  خلػػػػػػػػػػػػف أذنػػػػػػػػػػػػو 
افى ك  كبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزًكينى ك  ,(ِ)٨نىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى

                                         (ْ)ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىافى كطىً ى  ,(ّ)

                              
بنات نعش الصغرل: من الكواكب الشامية، كىى أقرب مشاىًن الكواكب إذل القطب،  (ُ)

ش، كثبلثة كىى سبعة كواكب على شبيو بتأليف بنات نعش الك ل، أربعة منها نع
بنات، كمن األربعة الفرقداف ك٨نا اٞنتقدماف؛ كاآلخراف كراء٨نا خفٌياف، كمن البنات: 
: جيًدْم بنات نعش . اٛنيًدْم كىو آخره اٞنضيء، كاالثناف خفٌياف، كيقاؿ ٟنذا اٛنيًدلًٌ

ف. ، فهما جىٍدايى   كاآلخري الذم يبلصق الد ٍلوى
، ُنوث كدراسات  ُِٕ/ُالعامي الفصيح:  ،ُْٔانظر: األنواء ُب مواسم العرب: ص/

 .ْ/ُٔب اللهجات العربية: 
افي  (ِ) : مدينة إيرانية، تقع ُب الطرؼ الشمارل الغريب من جباؿ زارغوس، كٚنيت هبمذاف ٨نىىذى

ىػ،  ِْسنة  -هنع هللا يضر–، فتحها اٞنغًنة بن شعبة -عليو السبلـ-بن الفٌلوج ابن ساـ بن نوح 
كقيل: إف الذم فتحها جرير بن عبد هللا البجلي أبمر من اٞنغًنة بن شعبة عامل عمر بن 

اف( ِّعلى الكوفة سنة  -هنع هللا يضر-اٝنطاب  ، -ابلداؿ اٞنعجمة-ىػ، كىي اليـو تيعرؼ )٨نىىدى
. انظر: موسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ ، معادل ِٖٖكىي ١نافظة كبًنة نيراف اليـو

 .َُُ/ُمكة: 
: مدينة إيرانية مشهورة، تقع غرب مدينة طهراف، على الطريق اٞنؤدم من طهراف إذل قػىٍزًكيني  (ّ)

ت يز، ككانت موقع العاصمة اإلمراطورية الفارسية، فلما كانت الفتوحات اإلسبلمية، 
ػ، كيػيٍنسىبي إليها خلق كثًن من األئمة كالعلماء ى ِْفتحها ال اء بن عازب الٌرم سنة 

كركاة اٜنديث، منهم اإلماـ أبو عبد هللا دمحم القزكيين، صاحب كتاب السنن، اٞنعركؼ 
صاحب   -ر٘نو هللا-بػ)سنن ابن ماجو(، كمنهم أبو القاسم الرافعي القزكيين الشافعي

، اٞنعادل األثًنة: ٖٕٔ/ِتاؽ: كتاب )فتح العزيز شرح الوجيز( ُب الفقو. انظر: نزىة اٞنش
، ِٕٓ، موسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ُّٕ، كتاب األماكن: ص/ُُٕ/ُ

 .ّ/ُسنن ابن ماجو: 
: إقليم إيراشل، عرفو العرب كالفرس منذ القركف القد٬نة، كيقع ُب مشاؿ دكلة إيراف، ط ستاف (ْ)

، ك٬نتد ُب معظمو على الساحل اٛننويب لبحر كُب جنوب غرب دكلة ترك مانستاف اليـو
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علػػى  (ْ)ك٩نعلػػو مػػن ّنصػػر . (ّ)اشإذل هنػػر الش ػػ,  (ِ)كمػػا كراء األهنػػار ,(ُ)ُب خراسػػاف
  ابب الكعبػػػػػػة.  بلن علػػػػػػى كتفػػػػػػو األ٬نػػػػػػن فيكػػػػػػوف مسػػػػػػتقب (ٓ)عاتقػػػػػػو األيسػػػػػػر. كابلعػػػػػػراؽ

                                                                            
، كافتتحها عمر بن العبلء -هنع هللا يضر-قزكين، افتتحها صلحنا سعيد بن العاص، زماف عثماف

، كغًنه كثًن من -ر٘نو هللا-ىػ، كالنسبة إليو اإلماـ دمحم بن جرير الطيب ُٕٓسنة 
،  َٖ، اتريا ط ستاف لبهاء الدين: ص/َّْ/ُ انظر: آاثر الببلد: اٞنتقدمٌن كاٞنتأخرين.
 .ِِٓكتاب األماكن: ص/

: كىي ١نافظة خراساف الرضوية، تقع ُب مشاؿ شرؽ إيراف، كىي مدينة مشهورة، خراساف (ُ)
لثقاُب كاألديب حملافظة خراساف الرضوم ، كغربيها قػيهيٍستىاف، كاٞنركز اشرقيها ما كراء النهر

تسم ى ُب القدصل بلد أشًنية، كىو أكؿ من اعتمر ذلك  مدينة نيسابور، ككانت خراساف
، موسوعة اٞندف العربية ُْْ/ُانظر: اٞنسالك كاٞنمالك: الصقع بعد الطوفاف. 

 .ِٖٔكاإلسبلمية: ص/
: ىي منطقة اتر٫نية، تشمل أراضيها أكزبكستا، كاٛنزء اٛننويب الغريب من  ما كراء النهر (ِ)

كازاخستاف، كاٛنزء اٛننويب من قًنغيزسنتاف،  أطلق اٞنسلموف على تلك اٞننطقة ببلد ما 
ين كراء النهر عندما فتحوىا ُب القرف اٟنجرم األكؿ، إشارة إذل النهرين العظيمٌن الذ

،  ُِِّ/ّانظر: مراصد االطبلع:  ٪نداهنا شرقنا كغرابن ك٨نا:  هنرسيحوف، كهنر جيحوف.
 .ِٕٕ، موسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ِٖٔمدينة إسبلمية: ص/ َََُكتاب

من عمل ٚنرقند  : هنر عظيم، كالشاش: مدينة جبلية ُب ببلد ما كراء النهرهنر الشاش (ّ)
بػ)أكزبكستاف(، كآخر حدكدىا انتهى إذل كادم الشاش الذم يقع ُب ُنًنة خوارـز اٞنعركفة 

، كيينست إذل )الشاش( خلق كثًن من العلماء كالفقهاء كركاة اٜنديث، منهم ببحر آراؿ
شاشي اٜننفي. انظر: الركض اإلماـ أبو بكر القفاؿ الشاشي الشافعي، كنظاـ الدين ال

، كتاب ُْْ، اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ُُٓ/ِ، صورة األرض: ّّٓ/ُاٞنعطار: 
 . ِِٗاألماكن: ص/

: دكلة عربية معركفة، تقع ُب الركن الشمارل الشرقي من قارة أفريقيا، كلديها امتداد اٞنصر (ْ)
اٞنصرية تقع داخل قارة آسيا. انظر: حسن احملاضرة ُب آسيوم حيث إف جزيرة سيناء 

 .ُُٗ، موسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ّاتريا مصر كالقاىرة: ص/
: بلد معركؼ، كىو أحد دكؿ غرب آسيا، اٞنطلة على اٝنليج العريب، ك٪نده من العراؽ (ٓ)

الشماؿ تركيا، كمن الغرب سوراي كاألردف، كالعراؽ إقليم اٛننوب الكويت كالسعودية، كمن 
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لػػيىمىنً كاب
كراءه، كقيػػل ينحػػرؼ  (ِ)اٞنسػػتقبل ٣نػػا يلػػي اٛنانػػب األيسػػر. كابلشػػاـ قػيبىالىػػةى  (ُ)

 .بدمشق كما قارهبا إذل الشرؽ قليبلن 
كينػػػزع رجليػػػو مػػػن نعليػػػو كيػػػدير  اٍلقيطٍػػػبى كطريػػػق معرفػػػة القبلػػػة ّنصػػػر أف يسػػػتقبل 

للجنػػوب  قدميػػو مسػػتدبرنا لػػو فػػذلك خػػط االسػػتواء، كالواقػػف كػػذلك يكػػوف مسػػتقببلن 
للشػػماؿ كاٞنغػػرب عػػن ٬نينػػو كاٞنشػػرؽ عػػن يسػػاره، ٍب ٬نيػػل قدمػػو اليسػػرل إذل  امسػػتدبرن 

 . (ّ)القبلة مشالو قدر ش  ٍب يضم األخرل إليها فيكوف مستقببلن 
غػػًنه كيعمػػل  (ْ)، كلػػيس لػػو أف يقلػػداد الظػػن بغػػًن عبلمػػة قطعنػػكلػػيس لػػو اعتمػػا

                                                                            
انظر: أحسن  الظرفاء، كمنبع العلماء، لطيف اٞناء، عجيب اٟنواء، ك٢نتار اٝنلفاء.

، اٞندخل إذل علم ٖٕ، موسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ُُٔ/ُالتفاسًن: 
 .ّٖٔ/ُاٛنغرافيا: 

، بلدة عربية معركفة، تقع جنوب غرب شبو اٛنزيرة العربية ُب غرب -ابلتحريك-: اليىمىني  (ُ)
آسيا، ٪ندىا من الشماؿ السعودية، كمن الشرؽ سلطنة عماف، قاؿ الشرقي: إ٧نا ٚنيت 

: "تفر قت العرب فمن تيامن منهم ٚنٌيت -هنع هللا يضر-اليمن لتيامنهم إليها، قاؿ ابن عباس
الناس كثركا ّنكة فلم ٓنملهم فالتأمت بنو ٬نن إذل اليمن، كىي أ٬نن اليمن، كيقاؿ: إف 

، موسوعة اٞندف ْْٕ/ٓانظر: معجم البلداف :. ، كقيل غًن ذلكاألرض فسميت بذلك
 .َِِ/ُ، جغرافية اٞنناخ كالنبات: َُّالعربية كاإلسبلمية: ص/

)فلسطٌن كسورية، كلبناف، كاألردف( اسم الشاـ، كقيل:  : كاف ييطلق ُب التاريا علىالشاـ( ِ)
عليو -استعملت كلمة )شاـ( لئلشارة إذل دمشق، كٚنًٌيت بذلك نسبة إذل ساـ بن نوح 

، الذم استوطن اٞننطقة كبىن مدينة دمششق، كاسم )الشاـ( لو ذكر كثًن ُب  -السبلـ
ُب غزكة  ٌن أرض الشاـكتب السًنة، كُب األحاديث النبوية، ككاف أكؿ دخوؿ اٞنسلم

، ُْٕ/ُمؤتة، كإذا ييطلق اليـو اسم )الشاـ( كاٞنراد بو السوراي. انظر: اٞنعادل األثًنة: 
 .ٓ/ّ، ٠نلة اٞنعرفة السورية: ٕٓموسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/

 .ُْٔ/ُحملتاج: ، مغين اِّٖ/ُ، الغرر البهية: ِْ/ّ( انظر: كفاية النبيو: ّ)
ُب الْلغىًة: مأخوذ من القبلدة اليت يقلد غًنه هبا، ييقاؿ: قلدهتا قبلدة: جعلتها ُب  ( التػ ٍقًليدي ْ)

عنقها، كمنو قلدت اٟندم، فكأف اٜنكم ُب تلك اٜنادثة قد جعل كالقبلدة ُب عنق من 
، اتج العركس: ّٕٔ/ّ، لساف العرب: ِٓٔانظر: اٞنصباح اٞننًن: ص/  قلد فيو.

 . مادة: قلد.ٗٔ/ٗ
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ابجتهاده، فلو فعل قضى كلو صادؼ القبلة، كمػا لػو صػلى شػاكًّا ُب طهارتػو ٍب ابف 
أنو متطهر، سػواء خػاؼ فػوات الوقػت إف اشػتغل ابالجتهػاد أـ ال، لكػن يصػلي عنػد 

 .(ُ)ضيق الوقت ًٜنىقًٌ الوقت كيف كاف ٍب ٩نتهد كيقضي
 .(ِ)د إذا ضاؽ الوقتقلًٌ ن سريج: يي قاؿ اب

        كقػػػػاؿ اإلمػػػػاـ كالغػػػػزارل: إذا عػػػػرؼ خػػػػركج الوقػػػػت قبػػػػل انتهػػػػاء نظػػػػره فهػػػػو كمػػػػا 
      لػػو تنػػاكبى ٗنػػع علػػػى بئػػر كعلػػم أف النوبػػػة ال تنتهػػي إليػػو إال بعػػػد الوقػػت، ىػػل يصػػػ  

                        ؟ (ّ)حػػػػػػػػػػػػ، يصػػػػػػػػػػػػلي ابلوضػػػػػػػػػػػػوء بعػػػػػػػػػػػػد الوقػػػػػػػػػػػػت، أك يتػػػػػػػػػػػػيمم كيصػػػػػػػػػػػػلي ُب الوقػػػػػػػػػػػػت
 .(ْ)كفيو خبلؼ مىر  ُب التيمم

٩نتهػد كأيٌب ابلصػبلة بعػد الوقػت، كال أيٌب هبػا  (ٓ)فيخرج منو كجو اثلػث: أنػو/
ا لغًنه  . (ٔ)ُب الوقت كيف كاف، كال مقلدن

                                                                            
كالتقليد ُب االصطبلح: اختلفوا ُب حقيقتو فعرفوه أبنو: قبوؿ القوؿ من غًن حجة تىٍظهىري  

، اإلحكاـ: َّٕ/ُ، اٞنستصفى: ُّٔ/ٖانظر: البحر احمليط:  على قوًؿ قائلو.
ْ/ُِِ. 

 .َِٔ/ّ، اجملموع: ْْٕ/ُ، فتح العزيز: ِٔ/ُ، البياف: ُْٔ/ُ: ( انظر: التهذيبُ)
 .َِٔ/ّ، اجملموع: ّّ/ُ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
 .ُّٗ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ٕٓ/ِ، الوسيط: ٓٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)

تاج ، كهناية احملُّٖ/ُأما مسألة تػىنىاكيًب البئر، قاؿ ُب ٓنفة احملتاج البن حجر اٟنيتمي
: " إف علم أف نوبتو أتٌب ُب الوقت كجب انتظارىا كامتنع  ِِٕ/ُلشهاب الدين الرملي

التيمم، كإف علم أهنا ال أتٌب إال خارج الوقت صلى ابلتيمم ُب الوقت، ٍب ٩نب القضاء إف  
كاف ٍب ماء آخر غًن ما تناكبوا فيو لكن امتنع استعمالو لنحو برد كإال فبل"، ُب الغرر 

: "صلى ُب كالوقت، كال قضاء عليو  ُّٖ/ُلشيا اإلسبلـ زكراي األنصارم البهية 
 لعجزه عن اٞناء".

 /ب.ْٕ: اٛنواىر البحرية: ؿانظر( ْ)
 /ب(.ُٕٔ( هناية ؿ: )ٓ)
انظر: فتح العزيز:  األصح ُب اٞنذىب األكؿ، أنو يص  ح، يصلي ابلوضوء بعد الوقت.( ٔ)

 .ٕٓ/ُأسىن اٞنطالب: ، ّٖ/ّ، كفاية النبيو: ِّٕ/ُ، الركضة: ْْٕ/ُ
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. كلػو (ُ)ىذا كلو ُب حق الواقف ُب غػًن مكػة. أمػا الواقػف هبػا فقػد مىػر  حكمػو
ػػػا ُب ظلمػػػة أك لتعػػػارض األدلػػػة عليػػػو الصػػػوا (ِ)تػػػجارٍ  بي كعجػػػز لغػػػيمو أك لكونػػػو ١نبوسن

 فطرؽ:
 : أف فيو قولٌن:أظهرىا
 .(ّ): أنو يقلد، كصححو ابن الصباغ كاٞنتورلأحدمها

 .(ْ): الوأصحهما
 .(ٓ): القطع ابألكؿوالثاين

. فػػػإف قلنػػػا: ال يقلػػػده، صػػػلى علػػػى حسػػػب حالػػػو (ٔ): القطػػػع ابلثػػػاشلوالثالـــث
 كإف قلنا: يقلد، ففي القضاء طريقاف: ،الفاقد من يقلدهكقضى، كاألعمى 

: أف فيو كجهٌن بناءن على اٝنبلؼ ُب أف من صػلى ابلتػيمم لعػذرو ندرو أحدمها
 .(ٕ)كمقتضاه أف يكوف األظهر كجوبو، كبو جـز الغزارل ،؟ غًن دائمو ىل يقضي

                              
 كما بعدىا. ّٔٓ( راجع النص احملقق صػُ)
. كالر ْج أيضنا: اٜنبس. اٍرتج (ِ) : من الر جًٌ كىو: التحرؾ الشديد كاالىتزاز، فهو متعد كالـز

 كىو: اإلغبلؽ.كركم اٍرتج، من اإًلٍراتىج 
 . مادة: رجج.ُُٕ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُّٖ/ّانظر: اتج العركس: 

، فتح العزيز: ِٖٕ، الشامل، كتاب الصبلة: ص/ُِّ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ّ)
 .ّٓٔ/ِ، كفاية النبيو: ْْٖ/ُ

، البياف: ِٖٖ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُِّ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ْ)
 .ّٕ/ّ، كفاية النبيو: ِّٕ/ُ، الركضة: ْْٖ/ُ، فتح العزيز: َُٓ/ِ

، الوسيط: َُٔ/ٖ( أم: أنو يقلد، كاختاره اٞنزشل، كقطع بو ابن سريج. انظر: اٞنختصر: ٓ)
 . ٕٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ِٖٖ/ِ، التعليقة: ٕٔ/ِ

هذب: أم: أنو ال يقلد، ٣نن قطع بذلك الشيا أبو إسحاؽ الشًنازم. انظر: اٞن (ٔ)
 .ّٕ/ّ، كفاية النبيو: ِِٗ/ّ، اجملموع: ْٔ/ِ، اٜنلية: ٖٔ/ِ، التهذيب: ُِّ/ُ

، فتح ُّٖ. كانظر: البسيط: ص/ْٗ/ِ( ذكره شيخو إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب: ٕ)
 كىذا شاذ ضعيف".: " َِّ/ُّب اجملموع  . قاؿ النوكمْْٖ/ُالعزيز: 
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 . (ُ): القطع أبنو ال ٩نبوأصحهما
؟، فأمػػا ُب  اٞنتحػػًن ىػػل يقلػػد إذا خشػػي الفػػواتقػػاؿ اإلمػػاـ: كالوجهػػاف ُب أف 

 .(ِ)اأكؿ الوقت ككسطو فبل يقلد قطعن 
كنقػػل العمػػراشل ِنبلفػػو، فإنػػو حكػػى عػػن األصػػحاب إطػػبلؽ القػػولٌن، كعػػن أيب 

بتنزيلهما على حالٌن كىو: أنو يقلد إذا ضاؽ الوقت، كمقابلو على مػا إذا  (ّ)العباس
 .(ْ)اتسع

 فوجهاف: (ٓ)على كل منهما أمارة كلو اجتهد كتساكت عنده جهتاف
 .(ٔ): يصلي إذل أيهما شاءأحدمها

. كأصػػػػلهما الوجهػػػػاف ُب (ٕ)عيػػػػد ُب األخػػػػرل: يصػػػػلي إذل أحػػػػد٨نا كيي واثنيهمــــا
 .(ٖ)ىل أيخذ أبيهما شاء أك ابألغلظ ؟ ،العامي إذا أفتاه مفتياف َنوابىٌن ٢نتلفىٌن

                              
 .َِٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِّٕ/ُ، الركضة: ْْٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 .ْٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
 . ُ، ىامشٕٖاٞنرتجم لو صػ ،(  ىو أبو العباس ابن سريجّ)
 .َُٓ/ِ( انظر: البياف: ْ)
 . مادة: أمر.ْْ/ُ، اٞنغرب: ِٔ/ُ: العبلمة كاٞنوعد. انظر: اٞنعجم الوسيط: ( األمارةٓ)

 كعرفها اٛنرجاشل فقاؿ: األمارة لغة: العبلمة. 
 كاصطبلحنا: ىي اليت يلـز من العلم هبا الظن بوجود اٞندلوؿ، كالغيم ابلنسبة إذل اٞنطر. 

 .ّٔ/ُانظر: التعريفات: 
 . ّْ/ّ، كفاية النبيو: ْْٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِٕ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
 .ّْ/ّ، كنقل عنو ابن الرفعة ُب كفاية النبيو ٖٓٔ/ِالتعليقة ( بو قاؿ القاضي حسٌن ُب ٕ)
 ، فيو كجهٌن:ٓٓ/ُ، كاٜنلية ِٕ/ِ( ذكر ُب اٜناكم الكبًن ٖ)

 .كالثاشل: أيخذ ابألغلظ، كاألغلظ ىهنا أف يصلي إذل اٛنهتٌن أحد٨نا: يتخًن.
ابن ، فتاكل ِٕ/ِ، ُُّ/ُ، التهذيب: ْْٗ/ُانظر اٞنسألة أيضنا ُب: ُنر اٞنذىب: 

 .ُٕ/ُالصبلح: 
"إذا تساكت اٛنهات عنده، فلو اجتهد  : ُّٖ/ُكُب أسىن اٞنطالب لزكراي األنصارم

 فتساكل عنده جهتاف فليس لو العدكؿ عنهما، فيتخًن فيهما على الراجح".
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الػػتعلم كػػاألعمى فواجػػب أمػػا العػػاجز عػػن االجتهػػاد، فػػإف كػػاف عػػاجزنا ال ٬نكنػػو 
 .اكاف أك امرأة أك عبدن   بلن عليو تقليد اٞنكلف اٞنسلم العارؼ ابألدلة العدؿ رج

ا إذل اجتهاده بغًن دليل  .(ُ)كالتقليد قبوؿ قوؿ غًنه مستندن
فلػػػو أخػػػ ه ّنحػػػل  ،(ِ)كقػػػاؿ بعضػػػهم: التقليػػػد قبػػػوؿ قػػػوؿ القائػػػل مػػػن غػػػًن دليػػػل

أك قاؿ: رأيت اٝنلق الكثػًن مػن اٞنسػلمٌن يصػلوف منو كىو عادل بوجو داللتو،  اٍلقيٍطبً 
كفيػػو كجػػو: أنػػو ٩نػػوز تقليػػد  ،إذل ىػػذه اٛنهػػة كػػاف األخػػذ ّنقتضػػاه قبػػوؿ خػػ  ال تقليػػد

 . (ّ)الصيب اٞنميز
 ٠نتهدين فوجهاف: (ْ) لو اختلف اجتهاد

: أنػػػػو يقلػػػػد مػػػػن شػػػػاء منهمػػػػا، كاألحػػػػب أف يقلػػػػد األعلػػػػم كاألكثػػػػق أصــــحهما
 .(ٓ)عنده

 .(ٔ)أنو ٩نب عليو تقليد األعلم األكثق، فإف تساكاي ٔنًن واثنيهما:

                              
، النجم الوىاج: ِِٖ/ّ، اجملموع: ْْٗ/ُ، فتح العزيز: ٕٔ/ِ( انظر: التهذيب: ُ)

 .َِٓ/ُ، الغرر البهية: ّْْ/ُ، هناية احملتاج: َٖ/ِ
 .ُٓ/َّ( انظر: الورقات: ِ)
 ، للشيا أيب زيد حكاية عن الشافعي.ُّٗ/ِ( عزاه العمراشل ُب البياف ّ)
 .ِّٕ/ُ( ُب األصل: زايدة )علم(، كحذفها أكذل كما ُب الركضة: ْ)
 ، حاشييت قليويبِٖٓ/ُ، الغرر البهية: ِّٕ/ُ، الركضة: ُُّ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)

 . َِٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُٕٓ/ُكعمًنة: 
، الغرر البهية: ُٕٓ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنة: َُْ/ُ( انظر: أسىن اٞنطالب: ٔ)

الذم حكاه القاضي أبو  : "فيو كجهاف: ِْ/ُّب كفاية النبيو  . قاؿ ابن الرفعةِّٗ/ُ
د أكثقهما الطيب عن نصو ُب )األـ( األكؿ؛ فإنو قاؿ: قاؿ ُب )األـ(: عليو أف يقل

كطرده ُب العامي إذا اختلف الفقهاء  كغًنه نسب ذلك إذل ابن سريج، كأعلمهما عنده.
ُب كاقعة لو، ٩نب عليو أف أيخذ بقوؿ األفقو، كقد حكاه أبو الطيب عن ابن سريج، 

، كعليو يدؿ -أم: التخيًن–كالذم حكاه ُب )اٞنهذب( كالبندنيجي كاألكثركف: الثاشل 
كرجح : " ٔٗ/ُكُب كفاية األخيار  : قلد بصًننا يعرؼ"،-حاؽأيب إس–قوؿ الشيا 

 الرافعي ُب الشرح الصغًن كجوب تقليد األعلم كاألكثق".
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لحق ابألعمى البصًن الذم ال معرفػة لػو . كيي (ُ)كقيل: يصلى مرتٌن إذل اٛنهتٌن
 ابألدلة فإف صلى من غًن تقليد دل يصح كإف صادؼ القبلة.

م أدلػػة القبلػػة فػػرض عػػٌن أك ٬نكنػػو الػػتعلم فيبػػىن أمػػره علػػى أف تعلْػػ (ِ)كإف كػػاف/
 كفيو ثبلثة أكجو: ،كفاية ؟  فرض

 .(ّ)، أهنا فرض عٌن-عند البغوم كالرافعي- أصحها:
 .(ْ): أهنا فرض كفايةوالثاين
، أهنػػا فػػرض كفايػة ُب حػػق اٞنقػػيم، فػػرض عػػٌن ُب -كصػححو النػػوكم-: واثلثهــا
 ،(ٓ)حق اٞنسافر

 فػػإف ،د دل يصػػح كعليػػو القضػػاء عليػػو فلػػيس لػػو التقليػػد، فػػإف قل ػػفػػإف قلنػػا: يتعػػٌن  
ضاؽ الوقت عن التعلم صار كالعادل الذم أشكلت عليو األدلة، كقػد مىػر  اٝنػبلؼ ُب 

، فػإف قلنػا: يقلػد، ففػي القضػاء كجهػاف كػالوجهٌن فػيمن كػاف (ٔ)أنو ىل لو أف يقلد؟
معو ماء فىأىرىاقىو
 .(ٖ)ُب الوقت كتيمم (ٕ)

                              
 . ّٖ/ِكالد ًمًنم ُب النجم الوىاج: ، ِِٗ/ّ( ذكره النوكم ُب اجملموع: ُ)
 /أ(.ُٖٔ( هناية ؿ: )ِ)
: ال  َِٗ/ُّب اجملموع . كقاؿ النوكم ْْٗ/ُ، فتح العزيز: ٖٔ/ِ( انظر: التهذيب: ّ)

كال السلف أبهنم ألزموا  -ملسو هيلع هللا ىلص–يصح قوؿ من أطلق أنو فرض عٌن؛ ألنو دل ينقل عن النيب 
 آحاد الناس بتعلمها. 

 .ّْ/ّ، كفاية النبيو: ِّٕ/ُ، الركضة: َِٗ/ّ، ِٓ/ُ( انظر: اجملموع: ْ)
: "كىذا ما  ُّٖ/ُاٞنطالبُب أسىن ك  .ِّٕ/ُ، الركضة : َِٗ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)

صححو النوكم ُب غًن اٞننهاج، كأطلق ُب اٞننهاج تبعنا للرافعي تصحيح أنو فرض عٌن  
كتعلم الوضوء كغًنه، ك٘نل السبكي القوؿ أبنو فرض عٌن ُب السفر على سفر يقل فيو 

 .ِْ/ُالعارفوف أبدلتها دكف ما يكثر فيو كركب اٜناج فهو كاٜنضر". كانظر اٞننهاج: 
 .ِّٕ( راجع النص احملقق صػٔ)
، كقيل: أىصلو أىٍركىؽى أىرىاؽى ( ٕ) ، -اًبٍلوىاك–: أصلو: أىٍريىقى ًَ ألنو ييقاؿ: رىاؽى اٞناءي رىكىقانن انصب 

 . ْٗ/ُ. النظم اٞنستعذب: ّٕٔ/َُكأىراقوي غىيػٍريهي إذا صىب و. انظر: لساف العرب: 
 :  ُٖٓ-ُْٖ/ُُب اجملموع قاؿ النوكم( مسألة إراقة اٞناء ُب الوقت: ٖ)
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 .(ُ)كإف قلنا: ال يتعٌن، فهو كاألعمى يقلد كيصلي كال يقضي
 

فرضو التقليػد، إذا دل ٩نػد مػن يقلػده يصػلي علػى حسػب حالػو ٜنرمػة  منفرع: 
 عيد أخًننا.الوقت كيي 

 .(ّ)من كافر إذا كقع ُب قلبو صدقو (ِ)قاؿ اٞناكردم: ٩نوز تعلم أدلة  القبلةي
 

  

                                                                            
إذا اجتهد فلم يظهر لو شيء فأراؽ اٞناء ٍب تيمم كصلي كال إعادة عليو ببل خبلؼ، "

ِنبلؼ ما لو أراؽ ماءن تيقن طهارتو ُب الوقت لغًن عذر كتيمم فإنو يعيد الصبلة على 
 كجو؛ ألنو مقصر كىنا معذكر.

ا، فإف كاف قبل   كلو أراؽ اٞناء قبل االجتهاد فهو كإراقة اٞناء الذم تيقن طهارتو سفهن
 ".الوقت فبل إعادة، كإف كاف ُب الوقت فبل إعادة ُب أصح الوجهٌن لكنو يعصي قطعنا

، النجم الوىاج: َِٗ/ّ، اجملموع: َْٔ/ُ، ُنر اٞنذىب: َُٓ/ُ( انظر: البياف: ُ)
ِ/َٖ. 

 .َٖ/ِلة التقليد(. كاٞنثبت من اٜناكم الكبًن: ( ُب األصل: )أدِ)
 . ْْ/ّ، كفاية النبيو: َٖ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
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 :فصل: يف حكم الجتهاد والتقليد
فى  إذا صلى إذل جهػة ابالجتهػاد أك التقليػد كدل يىػنًبٍ لػو اٝنطػأ فػبل قضػاء،  كإف ابى

 كاف لو اٝنطأ ُب اجتهاده:
فإمػػا أف يىبًػػٌٍنى لػػو ذلػػك قبػػل الشػػركع
أعػػرض عنهػػا  افػػإف ابف لػػو اٝنطػػأ يقيننػػ ؛(ُ)

كتوجػػو إذل اٛنهػػة الػػيت يعلمهػػا أك يظنهػػا القبلػػة، كإف ظػػن ذلػػك كظػػن الصػػواب جهػػة 
؛ فػإف كػاف دليػل االجتهػاد الثػاشل أكضػح عنػده عمػل بػو كأعػرض عػن األكؿ، (ِ)أخرل
يكإف   ػػػػػػاكىايى فوجهػػػػػػاف  (ّ)كػػػػػػاف دليػػػػػػل األكؿ أكضػػػػػػح اسػػػػػػتمر علػػػػػػى مقتضػػػػػػاه، كإف  تىسى
 .(ْ)تقدما

 

 :: أف يظهر لو اٝنطأ بعد الفراغ من الصبلة، فإما أف يظهر يقيننا، أك ظنًّا(ٓ)الثانية
فػإف تػيقن الصػواب كجػب القضػاء علػى  ؛أف يظهر ذلك يقيننا الضرب األول:

 .(ٔ)أصح القولٌن
راجعػػػػاف إذل أنػػػػو كلػػػػف االجتهػػػػاد ال غػػػػًن، أك كلػػػػف  (ٕ)ك٨نػػػػاقػػػػاؿ الصػػػػيدالشل: 

 .(ٖ)التوجو إذل القبلة
 ، ك٨نػػػػا جػػػػارايف فيمػػػػا إذا اجتهػػػػد ُب األكاشل كالثيػػػػاب.  ككػػػػذا ُب كقػػػػت الصػػػػـو

                              
 اٜنالة األكذل. ىذه ( ُ)
 : "كإف ظن اٝنطأ ُب اجتهاده كظن الصواب جهة أخرل". ُْٓ/ُ( ُب فتح العزيزِ)
 .ِّٖ/ُ، كالركضة: ُْٓ/ُكاٞنثبت من فتح العزيز:  ،( ُب األصل: )تساكت(ّ)
 أنو يتخًن فيهما.: "أصح الوجهٌن:  ِِٓ/ُّب اجملموع  ( قاؿ النوكمْ)

 .ّّٕالنص احملقق صػكالثاشل: يصلي إذل اٛنهتٌن مرتٌن"، كقد تقدـ ذكر٨نا ُب 
 .( أم: اٜنالة الثانيةٓ)
،  ِّٗ/ُ، الغرر البهية:  ِّٖ/ُ، الركضة: ُُّ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٔ)

. كالقوؿ الثاشل: أنو ال ٩نب القضاء؛ ألنو ترؾ القبلة بعذر فأشبو َْٓ/ُٓنفة احملتاج: 
 .ُْٓ/ُ، فتح العزيز:ُّْ/ِانظر: البياف:  تركها ُب حالة اٞنسابقة.

 ( أم: القوالف.ٕ)
 . ُْٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٖ)
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فى لو اٝنطأ بعد الوقت أنو أىد ا٨نا قبل الوقت. كفيما إذا ترؾ الفآنػة  (ُ)كالصبلة إفي ابى
فى اٝنطػػػأ.  نسػػػينا. كفيمػػػا إذا رأكا سػػػوادنا ظنػػػوه عػػػدكًّا فصػػػلوا صػػػبلة شػػػدة اٝنػػػوؼ ٍب ابى
فى ُب ثوبػػو ٤ناسػػة. كفيمػػا إذا دفػع الزكػػاة إذل مػػن يظنػػو فقػػًننا فػىبىػػافى  كفيمػا إذا صػػلى ٍب ابى

 .(ِ)ضماف قوالفغنيًّا ففي كجوب ال
قػػػاؿ اإلمػػػاـ كالعػػػزارل: ىػػػػذا فػػػيمن عجػػػز عػػػن درؾ اليقػػػػٌن ُب الوقػػػت، أمػػػا مػػػػن 

ػػػنى مػػػن الصػػػ  ليظهػػػر لػػػو اٜنػػػاؿ  (ّ)فالوجػػػو القطػػػع بوجػػػوب/ ،اجتهػػػد أكؿ الوقػػػت كٕنىىك 
، كأىٍكذلى أبف ال (ْ)القضػػاء، كإف دل يتقػػٌن الصػػواب ففػػي كجػػوب القضػػاء قػػوالف مرتبػػاف

 .(ٓ)٩نب
طريقة قاطعة أبنو ال ٩نب، كإذا أيٍٜنًقىٍت حصل ُب الصػورتٌن  كٔنرج من الرتتيب

 . ك٩نرم اٝنبلؼ ُب األعمى الذم قلد ىذا اجملتهد.(ٔ)ثبلثة أقواؿ

                              
 ، كيقتضيو سياؽ الكبلـ.ٕٕ/ِ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من الوسيط: ُ)
 مسألة من صرؼ الزكاة إذل غين يظنو فقًننا:  ( القوالف ُبِ)

  أحد٨نا: ال يضمن، ألنو دفع ابالجتهاد فهو كاإلماـ.
كالثاشل: يضمن، ألنو كاف ٬نكنو أف يسقط الفرض بيقٌن أبف يدفعو إذل اإلماـ، فإذا فرؽ 

انظر: اجملموع مع تكملة السبكي: بنفسو فقد فرط فلزمو الضماف ِنبلؼ اإلماـ. 
كىكذا القوالف ٩نرايف ُب ٗنيع اٞنسائل اٝنمس األخرل اٞنذكورة ُب كبلـ ، َِّ/ٔ

 .اٞنؤلف، كما أشار إذل ذلك
 /ب(.ُٖٔ( هناية ؿ: )ّ)
 ( أم: فقوالف مرتباف على القولٌن فيمن ظهر لو اٝنطأ يقيننا بعد الفراغ.  ْ)
كر ذلك أيضنا . كالقوؿ الثاشل: أنو ال ٩نب عليو القضاء. كذ ٖٕ-ٕٕ/ِ( انظر: الوسيط: ٓ)

، كقطعا بوجوب القضاء، كعلبل ذلك؛ أبف ٖٗ/ِشيخو إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب 
 اجتهاده صحيح بشرط اإلصابة كسبلمة العاقبة.

: "كم، رتب اٞنذىبيوف صورة علي صورة ُب اٝنبلؼ  ِْٓ/ُُب فتح العزيز قاؿ الرافعي (ٔ)
الصورة اٞنرتبة طريقاف؛ أحد٨نا: طرد كجعلوا الثانية أكذل ابلنفي أك اإلثبات حصل ُب 

القطع ّنا ُب الصورة األخًنة أكذل بو من النفي أك اإلثبات، كقد يع   اٜنبلؼ، كالثاشل:
: ىل ٩نب القضاء عند تيقن -فيما ٥نن فيو-عن ىذا الغرض بعبارة أخرل مثل أف يقاؿ 
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 .(ِ)أف يظهر لو اٝنطأ ظنًّا، فبل ٩نب القضاء: (ُ)الضرب الثاين
: أف يظهر لو اٝنطػأ ُب أثنػاء الصػبلة، فإمػا أف يظهػر لػو ذلػك مػع احلالة الثالثة

 :الصواب، أك ال
أف يقرتف بو ظهػور الصػواب، فػإف كػاف اٝنطػأ كالصػواب بيقػٌن،   القسم األول:

كمػػا لػػو تػػيقن أنػػو مسػػتدبر القبلػػة فيبػػىن علػػى القػػولٌن ُب كجػػوب القضػػاء عنػػد ظهػػور 
فػػػإف أكجبنػػػا القضػػػاء ىنػػػاؾ بطلػػػت صػػػبلتو ىنػػػا ككجػػػب  ؛(ّ)تػػػيقن اٝنطػػػأ بعػػػد الصػػػبلة

 :-كقيل كجهاف-الف، االستئناؼ، فإف دل نوجبو ٍبى  فقو 
: أنو يتحوؿ إذل جهة الصػواب كيبػين علػى صػبلتو كيكػوف مصػلينا إذل أصحهما

 .(ْ)جهتٌن
 .(ٓ): أنو يستأنفواثنيهما

قاؿ صاحب البياف: كاٝنبلؼ فيما لو ظهػر ذلػك بعػد تكبػًنة اإلحػراـ، أمػا لػو 
 .(ٔ)ظهر ُب أثنائها فيلزمو استئناؼ التكبًنة إذل اٛنهة األخرل قطعنا

لػو صػػلى أربػع ركعػػات  (ٕ)كإف كػاف اٝنطػأ يقيننػػا كالصػواب ظنًّػػا، فعلػى الصػػحيح

                                                                            
لصواب فيجب، كبٌن اٝنطأ ؟، فيو ثبلثة أقواؿ: ٩نب، ال ٩نب، يفرؽ بٌن أف يتيقن معو ا

 أف ال يتيقن فبل ٩نب، كاألظهر طريقة طرد القولٌن".
  .ّٕٕ( سبق الضرب األكؿ صػُ)
، هناية اٞنطلب: ٕٖ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُّ/ُ، اٞنهذب: ِٗٔ/ِ( انظر: التعليقة: ِ)

 .ِِْ/ّ، اجملموع: ُْٓ/ُ، فتح العزيز: ّٔ/ِ، اٜنلية: ُٕ/ِ، التهذيب: َُِ/ِ
 .ّٕٕػالقولٌن اٞنشار إليهما ُب مسالة )تيْقن اٝنطأ بعد الفراغ( ُب النص احملقق ص( راجع ّ)
، ْٓ/ُ، فتح الوىاب: ِِٓ/ّ، اجملموع: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ٕٗ/ِ( انظر: الوسيط: ْ)

 .ْْٔ/ُهناية احملتاج: 
 .ِّٖ/ُ، الركضة: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ٕٗ/ِانظر: الوسيط: . ( كىو اٞنذىبٓ)
 .ُْٔ-ُْٓ/ِ: البياف: ( انظرٔ)
، الركضة: ِْٓ/ُ، فتح العزيز: ٗٔ/ِانظر: التهذيب:  ( ىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ٕ)

 .َٓٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ِّٖ/ُ
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 .(ُ)إذل أربع جهات أبربعة اجتهادات  فبل إعادة عليوي
كخصص البغوم اٝنبلؼ ّنا إذا كاف الدليل الثاشل أكضح مػن األكؿ، فػإف كػاف 

 .(ِ)مثلو، أك دكنو أًب صبلتو إذل اٛنهة األكذل كال إعادة عليو
الرافعػػي أبنػػو إذا كػػاف الػػدليل الثػػاشل دكف األكؿ ال يتغػػًن االجتهػػاد كال كاعػػرتض 

يػ ػػػػػري  يظهػػػػر اٝنطػػػػػأ؛ ألف األقػػػػػول ال يػػػػػرتؾ ابألضػػػػػعف، فلػػػػو كػػػػػان مثلػػػػػٌن فقضػػػػػيتو الت حى
 .(ّ)، ككوف اٞنسألة من القسم الثاشلاكالتػ وىق في من حيث ال يكوف الصواب ظاىرن 

أك ظنًّا كال يظهر لو معػو الصػواب، فػإف  : أف يظهر لو اٝنطأ يقينناالقسم الثاين
عجػػػػػز عػػػػػن دركػػػػػو ابالجتهػػػػػاد علػػػػػى الفػػػػػور بطلػػػػػت صػػػػػبلتو، كإف قػػػػػدر عليػػػػػو  فهػػػػػل 

فيػػػو كجهػػاف مرتبػػاف علػػػى الػػوجهٌن ُب القسػػػم  ،كيبػػين، أـ تبطػػػل صػػبلتو؟ (ْ)ينحػػرؼي
 . (ٓ)األكؿ، كأكذل ىنا أبف تبطل، كٔنرج منو طريقة قاطعة ابلبطبلف

أٜنقو أبو دمحم ّنا إذا شك ُب النية ُب أثنائها، فإف  فإف قلنا: ال تبطل، فقد
، كإف دل ٬نًض فإف قصر الزماف دل تبطل، كإف (ٔ)مضى ركن ال يػيزىادي مثلو  بطلٍتي

  .(ٕ)طاؿ فوجهاف

                              
 سياؽ .ال، كيقتضيو ِِٓ/ّ، كاجملموع: ْْٓ/ُ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من فتح العزيز: ُ)
 .ٗٔ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)
 .ْْٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
، ِِٓ/ّ، كاجملموع: ْْٓ/ُ( ُب األصل: )فينحرؼ(، ىكذا، كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)

 كيقتضيو سياؽ الكبلـ.
، أسىن اٞنطالب: ِّٖ/ُ، الركضة: ُٕ/ِ، التهذيب: ِٗٔ/ِانظر: التعليقة:  (ٓ)

: "كاٞنذىب القطع بوجوب االستئناؼ؛ ألنو ِِٓ/ّاجملموع ُب  . قاؿ النوكمُّٗ/ُ
 ".  من صبلتو إذل غًن قبلة ١نسوبة مضى جزء

 . ِِٓ/ّ، كاجملموع: ْْٓ/ُ( ُب األصل: )بطل(، كالصحيح ما أيثبت من: فتح العزيز: ٔ)
 الوجهاف:( ٕ)

أنو ال يضر أيضنا؛ ألنو قد أتى ّنا يليق ابٜناؿ حيث دل ٪ندث على الشك قوالن  أحدمها:
 كال تقصًن منو ُب عركضو.
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كجو اٞنصلي عن القبلة قهرنا فإنو  (ُ)كأٜنقو اإلماـ ّنا إذا صرؼ صارؼ/
ينحرؼ عنها للعذر، كحكمو إف طاؿ زمنو بطلت صبلتو، كإف قصر فوجهاف، 

كعن الغزارل أنو حىد  طولو ّنضي ركن،  ،(ِ)كاٞنرجع ُب طوؿ الزماف كقصره إذل العرؼ
 .(ّ)أك كقت مضي ركن

 .(ْ)قاؿ ابن الصبلح: كىو غًن مرضي
جهة ظىن هػا يسػاره، (ٓ)يسار اٞنشرؽ فتوجو  إذليمثاؿ ىذا: أف يعرؼ أف قبلتو  

ػػةن كالسػػماء  ػػعى  ميغىيًٌمى فانٍػقىشى
الغػػيم ُب ١ناذاتػػو كظهػػر كوكػػب قريػػب مػػن األفػػق فقػػد علػػم  (ٔ)

اٝنطأ يقيننا ألنو ابىىف لو أنو مشرؽ أك مغرب كدل يعلم الصػواب ألنػو دل يعلػم أنػو مشػرؽ 

                                                                            
ع نظم الصبلة كندرة مثل ىذا الشك، كشبهوا الوجهٌن البطبلف؛ النقطا  وأظهرمها:

، كفاية النبيو: ْٕٔ/ُانظر: فتح العزيز:  ابلوجهٌن فيما إذا أكثر الكبلـ نسينا.
 .ِْ/ِ، ٓنفة احملتاج: َِٔ/ِ،النجم الوىاج: ّْٗ/ّ

 /أ(.ُٗٔ( هناية ؿ: )ُ)
الصبلة، فبل كبلـ، كإف "فإف قلنا ببطبلف  :ََُ/ُِب هناية اٞنطلب  قاؿ إماـ اٜنرمٌن (ِ)

حكمنا أبف الصبلة ال تبطل، فهذا عندم يستدعي تفصيبلن، كأقرب األصوؿ شبهنا ّنا 
انتهى التفريع اآلف إليو، ما إذا ٓنرـ  اٞنرء ابلصبلة، ٍب شك ُب أثناء الصبلة، ُب صحة 
نيتو، فقاؿ األئمة: إف مضى ركنه، كانتقل اٞنصلي إذل آخر، كالشك مستمر، بطلت 

صبلة، كإف زاؿ الشك قبل مضى ركن، فبل تبطل الصبلة، كىذا من غوامض أحكاـ ال
 الصبلة، كسأذكره ُب موضعو ".

 .ُِْ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ٕٗ/ِ( انظر: الوسيط: ّ)
"ٍب إنٌو ينبغي أف يرجع ُب معرفة طوؿ الزماف  : ُٕ/ُِب شرح اٞنشكل  ( عبارة ابن الصبلحْ)

كمان شائعان فيما طاؿ من الزماف، كفيما قصر منو، كفيما عل قتو إذل العرؼ، فإف ألىلو ح
٣نٌا علًٌق عنو ُب الدرس ٓنديد طوؿ الزماف أبف ٬نضي ركن أك كقت مضي ركن، كىذا 

 شيء آخر غًن مرضي، كهللا أعلم".
 .ْْٓ/ُ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من فتح العزيز: ٓ)
، كزاؿى شيئنا فشيئنا.اًنٍػقىشىعى الغيم (ٔ)  ، ميطاكع قىشىعى، كمعناه: انكشف، كتػىفىر ؽى

 مادة: قشع. .ُِٓ/ُ، العٌن: ُُٕٖ/ّانظر: معجم اللغة: 
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أك ٫نفض فيعلم أنو مغرب. كيرتب على ذلك معرفة القبلة، كقد يعجز عنو أبف يطبق 
 الغيم كيستمر االلتباس.

الصبلة ابجتهػاد ٍب شػك أف تلػك اٛنهػة القبلػة  قاؿ ُب األـ: لو دخل ُبفرع: 
لزمػػػػو اٞنضػػػػػي فيهػػػػػا؛ ألنػػػػو دخػػػػػل فيهػػػػػا ابجتهػػػػاد فػػػػػبل تتغػػػػػًن إال ابجتهػػػػػاد أك  ،؟أـ ال 
 .(ُ)يقٌن

فأمػا  ، اٝنطػأ ُب اٛنهػةـ ُب األحػواؿ الػثبلث فيمػا إذا تبػٌن  : ٗنيع مػا تقػد  فصل
ظهر ذلك ابالجتهاد، فإف كاف بعد  فإف؛ إذا تبينو ُب التػ يىاميًن كالتػ يىاسيًر كاٛنهة كاحدة

إف تػػيقن ذلػػك فهػػل  ،الفػػراغ منهػػا دل ْنػػب اإلعػػادة، كإف كػػاف ُب أثنائهػػا ا٥نػػرؼ كبػػىن
 ،يوجػػب ذلػػك اإلعػػادة إف ظهػػر بعػػد الفػػراغ منهػػا، كاالسػػتئناؼ إف ظهػػر ُب أثنائهػػا ؟

فيػػو خػػبلؼ مبػػين علػػى أصػػل ُب البػػاب كىػػو أف اٞنطلػػوب ابالجتهػػاد جهػػة القبلػػة أك 
 كفيو طريقاف: ،؟عينها 

 .(ِ): أف اٞنطلوب عينهاأظهرمها: فيو قوالف: أشهرمها
اتبعػو  ،. كاعػرتض اإلمػاـ علػى القػولٌن كذكػر طريقنػا(ّ): القطػع بػوالطريق الثـاين

                              
 .ُُٔ/ُ( انظر: األـ: ُ)
: اتفق العراقيوف كالقفاؿ َِٕ/ّ( ىذا ىو الصحيح ُب اٞنذىب، قاؿ النوكم ُب اجملموع ِ)

، الوسيط: َٖٔ/ِاٞنسألة أيضنا: ُب التعليقة:  انظرك  كاٞنتورل كالبغوم على تصحيحو.
، النجم ْْٓ-ْْْ/ُ، فتح العزيز: ُْٔ/ِ، البياف: ٕٔ/ِ، التهذيب: ُٖ/ِ

 . ُِٗ/ُ، االصطبلـ: ِٖ/ِالوىاج: 
 جئ ُّ األصل ُب ذلك عند الشافعية، ىو القوؿ أبف اٞنراد ابٞنسجد اٜنراـ ُب قولو تعاذل: 

كما جاء صر٪ننا ُب  : الكعبة، يُْْالبقرة:    َّ هئجب  مئ خئ حئ

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ ٹ ٹ قولو تعاذل:

 .يٕٗاٞنائدة:   َّ يت ّٰرئ ِّ ُّ
 .ُّٗ/ّ، اجملموع: ْْْ/ُ، فتح العزيز: ٗٓ-ٖٓ/ِ، التهذيب: َٖٔ/ِ: التعليقة: انظر

، إعانة الطالبٌن: َِٖ/ّ، اجملموع: ْٓٓ/ُ، فتح العزيز: ِٕ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ّ)
 .ُِٖ/ُ، الفقهي اٞننهجي: ٓٓ/ّاية النبيو: ، كفُْٓ/ُ
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الغػػػػزارل كقػػػػاؿ: لعػػػػل اٞنػػػػراد أف البصػػػػًن أبدلػػػػة القبلػػػػة ٩نعػػػػل التفػػػػاكت البعيػػػػد  (ُ) عليػػػػوي
 كا٥نرافو على درجتٌن:

تىػًو إذل أف تكػوف : اال٥نراؼ إحدامها الكثػًن السػالب السػم االسػتقباؿ كإف دل يػىنػٍ
 القبلة ٬نينو أك يساره.

كُب ىػذه الدرجػة  ،: اال٥نراؼ القليل الذم ال يسػلب اسػم االسػتقباؿواثنيتهما
ُب األدلػػػػة أف بعضػػػػها أشػػػػد مػػػػن بعػػػػض، كإف مشلهػػػػا اسػػػػم  (ِ)مواقػػػػف  يظػػػػن اٞنػػػػاىري

ػػدًٌ أـ ال ؟ قػػاؿ الرافعػػي: كرّنػػا أشػػعر ، (ّ)فيػػو اٝنػػبلؼ ،السػػداد، فهػػل ٩نػػب طلػػب األىسى
كبلمو أبنو ال يسلبو نثبػات ثػبلث درجػات: التفػات يقطػع البصػًن أبنػو يسػلب اسػم 

التفات يقطعو أبنو ال يسلبو، كالتفات يظن أنو ال يسلبو لكنو  (ٓ) كي (ْ)االستقباؿ،/
فيػػػو  ،؟ال يقطػػػع، فهػػػل ْنػػػوز القناعػػػة ابلسػػػداد اٞنظنػػػوف أـ ٩نػػػب طلػػػب اٞنقطػػػوع بػػػو 

قاؿ ابن الصبلح: كحاصل ما ذكػراه أنػو ٩نػب عليػو أف يطلػب ابسػتقبالو ، (ٔ)اٝنبلؼ
عٌن الكعبة من حيث االسم ال من حيث اٜنقيقػة، كرد اٝنػبلؼ إذل أنػو ٩نػب طلػب 

ي كالسداد ٣نا يشملو اسم االستقباؿ كإف دل يكن أىسىدٌ  (ٕ) األقـو
(ُ). 

                              
، َِٖ/ّ، كاجملموع: ْٕٓ/ُ( ُب األصل: )عليها(، ىكذا، كاٞنثبت من: فتح العزيز: ُ)

 كيقتضيو سياؽ الكبلـ. 
 .ْٕٓ/ُ( ُب األصل: )نظر اٞناىية(، ىكذا، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من فتح العزيز: ِ)
ُب ىل ٩نب طلب األسٌد، أـ ال؟، فقاؿ:  ، كجهٌنٔٓ/ّذكر الغزارل ُب الوسيط ( ّ)

"فوجهاف: أحدٙنا: نعم؛ إلمكانو، كالث اشل: ال؛ ألف حقيقة احملاذاة ُب اٞنسجد ٣نكن ٍب دل 
 ٩نب اكتفاءن ابالسم، فكذا ىنا".

 /ب(. ُٗٔ( هناية ؿ: )ْ)
 .ْٕٓ/ُ( ُب األصل: ) أك(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٓ)
: "كاٛنمهور على التعبًن عن اٝنبلؼ ابلعٌن  ْٕٓ/ُح العزيز أيضنا ُب فت قاؿ الرافعي (ٔ)

كاٛنهة، كاتفق العراقيوف كالقفاؿ على ترجيح القوؿ الصائر إذل أف اٞنطلوب العٌن، كٟنم أف 
يقولوا: ال نسلم أف البعيد ال ٬نكنو إصابة عٌن الكعبة بل عليو ربط الفكر ُب اجتهاده 

 ابلعٌن دكف اٛنهة".
 .ِٕ/ِ)األقواـ(. كاٞنثبت من شرح اٞنشكل: ( ُب األصل: ٕ)
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عػن الشػافعي أنػو ال  ،نػة الكعبػة ؟عرؼ اال٥نراؼ عن القبلة من غًن معايكىل يي 
  .(ّ)عرؼ بدكهنا، كعن بعضهم أف يي (ِ)عرؼ إال ّنعاينتهايي 

: ال يسػػػتيقن ذلػػػك مػػػع بعػػػد اٞنسػػػافة عػػػن (ٓ)كغػػػًنه (ْ)كقػػػاؿ صػػػاحب التقريػػػب
 .(ٔ)مكة، كإ٧نا يظن إذا قربت

                                                                            
 .ٕٓ-ِٕ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ُ)

كىذه طريقة اخرتعها إماـ ، حوؿ ىذا اٝنبلؼ: "ٔٓ/ُّب كفاية النبيو  قاؿ ابن الرفعة
فيها مع تصْرؼ يسًن، كالذم عليو نقلة اٞنذىب:  -أم: الغزارل-اٜنرمٌن، كاتبعو ىو

، كما شكك فيو -األسد ٣نا يشملو اسم االستقباؿأم: أنو ٩نب طلب األقـو ك -األكؿ
، كاٞنعت  مع اٜنضور ٓنقق االسم  يندفع أبف اٜنكم يدكر مع اسم االستقباؿ نفينا كإثبااتن

ٓنْققي االسم  -على القوؿ األكؿ-ابإلضافة إذل العٌن؛ لعدـ اٞنشقة، كاٞنعت  ُب الغيبة 
أم: أنو يكفي ٠نرد ما ىو سديد  -ابإلضافة إذل العٌن؛ لعدـ اٞنشقة، كعلى مقابلو

ٓنْققي االسم ابإلضافة إذل اٛنهة، كال إشكاؿ ُب  -يشملو اسم االستقباؿ كإف دل يكن أسد
 .َُْ/ِكانظر: هناية اٞنطلب: ذلك، كىو ظاىر نص الشافعي كمذىبو". 

 .ُُْ/ُ( انظر: األـ: ِ)
العراقيوف عن بعض  : "كذا أطلقو ِّٗ، كالركضة ِِٔ/ُّب اجملموع  قاؿ النوكم( ّ)

 األصحاب".
: "صاحب التقريب، متكرر ُب  ّٓٓ/ُِب هتذيب األٚناء كاللغات  قاؿ النوكم (ْ)

)الوسيط( ك)الركضة( تكرارنا كثًننا، ىو اإلماـ أبو اٜنسن القاسم ابن اإلماـ أىب بكر دمحم 
، ككاف أبو اٜنسن ىذا عظيم الشأف، جليل -القفاؿ الكبًن -بن علي القفاؿ الشاشي

، ككتابو )التقريب( كتاب عزيز، عظيم القدر، صاحب إتقاف، كٓنقيق، كضبط، كتدقيق
الفوائد من شركح ٢نتصر اٞنزشل، كقد يتوىم من ال اطبلع لو على أف اٞنراد بػ)التقريب( 
تقريب اإلماـ أىب الفتح سليم بن أيوب الرازم صاحب الشيا أىب حامد اإلسفرايين، 

ظر: طبقات كانكذلك غلط، بل الصواب ما ذكرن أنو تصنيف أىب اٜنسن ابن القفاؿ". 
 .ُْٓ/ُالشافعية: 

، كالنوكم ُب ْٔٓ/ُ، كأطلق الرافعي ُب فتح العزيز ُٕ/ِقالو البغوم ُب التهذيب  (ٓ)
 الركضة فقاال: "قاؿ صاحب التقريب كغًنه".

 .ِّٖ/ُ، الركضة: ْٔٓ، فتح العزيز: ٔٓ/ّ( انظر: الوسيط: ٔ)
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 فروع أربعة:  
، فاٞنػػذىب اجتهػػاداتلػػو صػػلى أربػػع صػػلوات إذل أربػػع جهػػات أبربعػػة األول: 

 كفيو كجهاف أيضنا: ،(ُ)اٞننصوص أنو ال ٩نب قضاء كاحدة منها
 .(ّ)، أنو ٩نب قضاء الكل(ِ): أليب إسحاؽأحدمها
. ككػػذا لػػػو صػػلى صػػػبلتٌن إذل (ْ): أنػػو ٩نػػػب قضػػاء مػػا سػػػول األخػػًنةواثنيهمــا

 جهتٌن ابجتهادين، أك ثبلث صلواتو إذل ثبلث جهات ابجتهادات. كال فرؽ بٌن أف
 وجب االجتهاد للصبلة الثانية أك ال فاجتهد مت عنا.ني 

 

كأراد قضػػاء  ،صػػلى فريضػػة ابجتهػػاد، ٍب دخػػل عليػػو كقػػت صػػبلة أخػػرلالثــاين: 
 فائتة كدل يتغًن اجتهاده ففي احتياجو إذل ْنديد االجتهاد للفريضة الثانية كجهاف:

 

                              
، ِٗ/ُ، التنبيو: ُِٓ/ُ، التعليقة: ّٖ/ِ، الوسيط: ُُٔ-ُُٓ/ُ( انظر: األـ: ُ)

 .ِْٗ/ِ، ُنر اٞنذىب: ٗٔ/ِالتهذيب: 
( أبوإسحاؽ: كىو العبلمة، أبو إسحق إبراىيم بن دمحم بن إبراىيم اإلسفراييين اٞنلقب بركن ِ)

ابلعلم أىل العراؽ كخراساف، كلو التصانيف اٛنلية ، الفقيو اٞنتكلم األصورل، أقر لو الدين
منها كتابو الكبًن ٚنٌاه )جامع اٜنلي ُب أصوؿ الدين كالرد على اٞنلحدين( ُب ٙنس 
٠نلدات، كأخذ عنو القاضي الط م أصوؿ الفقو نسفرايٌن، كبنيت لو اٞندرسة اٞنشهورة 

، سًن أعبلـ النببلء: ّٕٔ/ُانظر: طبقات الشافعيٌن:  ىػ. ُُْٖب نيسابور. توُب سنة 
ُّ/َُُ. 

. كعزاه ِٖ/ِ، النجم الوىاج: ِْٗ/ِ، ُنر اٞنذىب: َُٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
، إذل اٝنرسانيٌن، كحكى عن القاضي حسٌن قولو: "إنو قوؿ َِِ/ُّب اجملموع  النوكم

ُب  : "حكػي ِْٓ/ُم فتح العزيز  األستاذ أيب إسحاؽ اإلسفراييين". كقاؿ الرافعي
، كالتتمة: ٖٓٔ/ِ)التتمة( ىذا الوجو عن أيب إسحاؽ اإلسفراييين". انظر: التعليقة: 

 .ِِٖص/
، النجم ِّٖ/ُ، الركضة: َِِ/ّ. انظر: اجملموع: ا( عزاه النوكم إذل اٝنراسانيٌن أيضن ْ)

 . ِٖ/ِالوىاج: 
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عػػػػة ابجتهػػػػاد ، ك٨نػػػػا كػػػػالوجهٌن ُب أف اٞنفػػػػيت إذا أفػػػػ، ُب كاق(ُ): نعػػػػمأصــــحهما
، ككػػالوجهٌن ُب أنػػو ىػػل يلزمػػو طلػػب اٞنػػاء (ِ)كشػػك اثنينػػا ىػػل يلزمػػو االجتهػػاد اثنينػػا ؟

 .(ْ)للصبلة الثانية؟ (ّ) ُب التيممي
قػػاؿ الرافعػػي: كُب كػػبلـ بعضػػهم إشػػارة إذل أف الػػوجهٌن فيمػػا إذا اسػػتمر مكانػػو  

معرفة العػدـ ُب كما ُب التيمم، لكن الفرؽ ظاىر؛ ألف طلب اٞناء ُب موضع ال يفيد 
يعىرًٌفىػػػةي لكػػػوف اٛنهػػػة جهػػػة القبلػػػة قػػػد ال ٔنتلػػػف ابٞنكػػػانٌن فػػػإف 

موضػػػع آخػػػر، كاألدلػػػة اٞن
 .(ٓ)أكثرىا ٚناكية، كال ٔنتلف دالالهتا ابٞنسافات القريبة

                              
الركضة: ، ْٖٓ/ُ، فتح العزيز: َُٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ْْٔ/ُ( انظر: ُنر اٞنذىب: ُ)

فقاؿ: "ال ٪نل لو أف يدع   ُُْ/ُُب األـ  -ر٘نو هللا-. نص عليو الشافعيِّٗ/ُ
 كلما أراد اٞنكتوبة أف ٩نتهد ُب طلب صواب الكعبة ابلدالئل".

 الوجهاف: (ِ)
 أنو ال يلزمو االجتهاد اثنينا؛ ألف الظاىر استمراره على االجتهاد األكؿ. أحدمها:
، فتح العزيز: ُُّ/ُانظر: اٞنهذب:  تهاد، كىو اٞنذىب.أف عليو ْنديد االج والثاين:

. البحر احمليط ْٖٓ/ُ، فتح العزيز: ْٔ/ّ، كفاية النبيو: ُِٖ/ّاجملموع:  ،ِْٓ/ُِ
 .ّْْ/ِ، حاشية العطار: ّْٓ/ُٖب أصوؿ الفقو: 

 ، كيقتضيو سياؽ الكبلـ.ْٖٓ/ُ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من فتح العزيز: ّ)
 الوجهاف: (ْ)

 أنو ال يعيد طلب اٞناء، قالو ابن سريج. األول:
انظر: اٛنواىر البحرية:  أف عليو إعادة طلب اٞناء. -كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب- والثاين:

، ْٖٓ، ُٖٗ/ُ، فتح العزيز: ِّٗ/ُ، البياف: َُِ/ُ/ب، ُنر اٞنذىب: ْٗؿ
هناية ُب  إماـ اٜنرمٌن . كقاؿْٕٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: ُِٔ/ّ، ِِٓ/ِاجملموع: 
: "إف استيقن ابلطلب األكؿ، أف ال ماء ابلقرب منو، فبل ٩نب الطلب  ُٕٖ/ُاٞنطلب

الثاشل، كإف دل يستيقن ابلطلب األكؿ أف ال ماء، كلكن غلب على ظنو فاألصح أنو ٩نب 
 . عليو ْنديدي طلب اٞناء للتيمم الثاشل"

 .ْٖٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
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 .(ُ)كأما النوافل فبل ٪نتاج إذل ْنديد االجتهاد ٟنا، كما ال ٪نتاج إذل ْنديد التيمم
 

 رجلػٌن إذل جهتػٌن فعلػى كػل منهمػا العمػل ابجتهػادهإذا أدل اجتهاد الثالث: 
 . (ِ)كليس لواحد منهما االقتداء ابآلخر، كما ُب اإلنءين كالثوبٌن

كلو توافق اجتهاد٨نا فاقتدل أحد٨نا ابآلخر، ٍب تغًن اجتهػاد اٞنقتػدم ُب أثنػاء 
 ،سػتئناؼ؟الصبلة فعليو أف يفارقو كيتجو إذل اٛنهة الثانيػة، كىػل لػو البنػاء أـ عليػو اال

. كفيو خػبلؼ آخػر مػن مأخػذ آخػر سػيأٌب (ْ)، كاألصح األكؿ(ّ)فيو اٝنبلؼ اٞنتقدـ
بػػػػٌن أف ٫نالفػػػػو بعػػػػذر أك  (ٓ)أف اٞنػػػػأمـو ىػػػػل لػػػػو مفارقػػػػة إمامػػػػو؟، كىػػػػل يفػػػػرؽ/ ؛كىػػػػو
 فيو كجهاف: ،كىل ىذه اٞنفارقة بعذر؟ ،؟(ٔ)بدكنو

                              
، النجم الوىاج: ْٖٓ/ُ، فتح العزيز: ٗٔ/ِ، التهذيب: ِٕ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 .َُٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ٕٗ/ِ
، اٜناكم الكبًن: ُْٔ/ِ( انظر مسألة االجتهاد ُب اإلنءين كالثوبٌن ُب: الوسيط: ِ)

  .ِٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٕ/ُ، فتح العزيز: ِٗ/ُ، اٜنلية: ّْٖ/ُ
من فما بعدىا  ّٕٗ االجتهاد ُب أثناء الصبلة، صػ( فيو اٝنبلؼ اٞنذكور ُب مسألة تغًْن ّ)

 النص احملقق. 
 ( أم: كأف لو البناء ، كىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ْ)

 .ِِٔ/ّ، اجملموع: ْٖٓ/ُ، فتح العزيز: ٖٓ/ِانظر: اٜناكم الكبًن: 
 /أ(.َُٕ( هناية ؿ: )ٓ)
اإلماـ بغًن عذر، كيعذر ّنا يعذر تكره مفارقة  اٞنعتمد ُب مسألة )مفارقة اٞنأمـو إلمامو(: (ٔ)

بشرح زين  بو ُب اٛنماعة، كأنو يفرؽ بٌن أف ٫نالفو بعذر كبغًن عذر. انظر: فتح الر٘نن
 .ُِٔ/ُ، مغين احملتاج: ّّٔ/ُ: بن أرسبلف
إذا أىٍخرجى اٞنأمـو نفسو عن متابعة اإلماـ، فاٞنذىب أنو : " ْٖٕ/ُُب الركضة قاؿ النوكم

فارؽى بعذر أك بغًنه، ىذا ٗنلتو. كتفصيلو: أف ُب بطبلف الصبلة ال تبطل صبلتو، سواء 
 ابٞنفارقة طريقٌن:
 .أحد٨نا: ال تبطل

 كالثاشل: على قولٌن، أصحهما: ال تبطل، كاختلفوا ُب موضع القولٌن، على طرؽ:
أصحها: ٨نا فيمن فارؽ بغًن عذر. فأما اٞنعذكر فيجوز قطعنا، كقيل: ٨نا ُب اٞنعذكر، فأما 
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اٛنهػػة األخػػرل، . كلػػو تغػػًن اجتهػػاد اإلمػػاـ ا٥نػػرؼ إذل (ُ): أهنػػا بعػػذرأصــحهما
 فيو اٝنبلؼ، كيفارقو اٞنأمـو كىي مفارقة بعذر قطعنا. ،كىل يبين أك يستأنف؟

كلػػػو اختلػػػف اجتهػػػاد اثنػػػٌن ُب التػ يىػػػاميًن كالتػ يىاسيػػػًر كاتفقىػػػا ُب اٛنهػػػة، فػػػإف أكجبنػػػا 
على اجملتهد رعاية ذلك فهو كاالختبلؼ ُب اٛنهػة فػبل يقتػدم أحػد٨نا ابآلخػر، كإف 

 .(ِ)أبسيدل نوجبو  فبل 
فػػإف  اٞنقلػػد إذا ٓنىىػػر ـى كشػػرع ُب الصػػبلة ابلتقليػػدي
: أىٍخطىػػأى بػػك  (ّ) فقػػاؿ لػػو عىػػٍدؿه

مػػػن قػىل ٍدتىػػػو، فػػػإف قػػػاؿ ذلػػػك عػػػن اجتهػػػادو، فػػػإف كػػػاف دكف األكؿ ُب العدالػػػة كاٞنعرفػػػة 
ابألدلػػة، أك كػػاف مثلػػو، أك جهػػل حاٟنمػػا ُب ذلػػك دل يلزمػػو قبػػوؿ قولػػو، كىػػل ٩نػػوز أف 

إذا اختلف عليو اجتهاد االثنٌن  -ىنا كُب األحكاـ-ين على أف اٞنقلد ينب ،يعمل بو؟
ػػػًن  فهػػػل لػػػو األخػػػذ بقػػػوؿ أعلمهمػػػا، أك  ال  :(ٓ)، فعلػػػػى األكؿ(ْ)كفيػػػو كجهػػػاف ،؟يػىتىخى

 كجهاف: (ٔ)٩نوز، كعلى الثاشل

                                                                            
فتبطل صبلتو قطعنا، كقيل: ٨نا فيهما، كاختاره اٜنىًلٍيًمي، كقاؿ إماـ اٜنرمٌن: غًنه 

كاألعذار كثًنة، كأقرب معت نا أف يقاؿ: كل ما جوز ترؾ اٛنماعة ابتداء، جوز اٞنفارقة، من 
 اٞنفارقة بعذر؛ أف ٫نرج نفسو من اٛنماعة ألجل السجدة مثبلن".

 ( ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ُ)
 .َْٓ/ُ، ٓنفة احملتاج: ٔٓ/ّ، كفاية النبيو: ِِٔ/ّ، اجملموع: ْٖٓ/ُالعزيز:  انظر: فتح

 .َّّ/ُ، كالركضة: ْٖٓ/ُكاٞنثبت من فتح العزيز ،األصل ساقط من( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ِ)
( ُب األصل: )الشرائع إذا ٓنـر مقلد للصبلة(، ىكذا، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من ّ)

 .َّّ/ُ، كالركضة: ْٖٓ/ُ ، كفح العزيز:ْٖ/ِالوسيط: 
أف لو  الثاين: أنو ٩نب عليو اتباع األعلم منهما عنده، اختاره الغزارل. األول: الوجهاف:( ْ)

انظر: التعليقة:  التخيًن، فيتبع من شاء منهما، اختاره القاضي حسٌن، كىو األصح.
، ِْٓ/ُِ، فتح العزيز: ّٗٔ/ٖ، البحر احمليط: ْٗٔ/ِ، اٞنستصفى: ٓٗٔ/ِ

   .ٓٓ/ُاجملموع: 
 ( أم: أف عليو األخذ بقوؿ أعلمهما. ٓ)
 ( أم: أنو يتخًن  من بينهما. ٔ)
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، فهػػو  (ُ): أنػػو ٩نػػوز، كإف كػػاف أرجػػح مػػن األكؿ ُب العدالػػة أك اٞنعرفػػةأصــحهما
البصًن اجملتهد ُب أثنػاء الصػبلة، فيػأٌب فيػو اٝنػبلؼ السػابق ُب أنػو يبػين كتغًٌن اجتهاد 
 .(ِ)أك يستأنف؟

كلو أخ ه بذلك بعػد فراغػو مػن الصػبلة دل تلزمػو اإلعػادة قطعنػا كإف كػاف أرجػح 
 من األكؿ، كما لو تغًن اجتهاد اجملتهد بعد الفراغ.

كػػاف الثػػاشل   فػػإف قػػاؿ ذلػػك عػػن علػػم كمشػػاىدة فيجػػب الرجػػوع إذل قولػػو، سػػواء
، كمػن ىػػذا أف يقػوؿ بصػًن لؤلعمػػى اٞنصػلي: أنػت مسػػتقبل (ّ)أرجػح مػن األكؿ أك ال

الشػػػمس أك مسػػػتدبرىا، كاألعمػػػى يعلػػػم أف قبلتػػػو ليسػػػت كاحػػػدة مػػػن اٛنهتػػػٌن، فعليػػػو 
اجملتهػد اٝنطػأ ُب الصػبلة، فيلزمػو االسػتئناؼ علػى  (ْ)قبولو،  كىػو ّنثابػة مػا لػو تػيقني

شل: أنت على اٝنطأ قطعنػا، فكػذلك ٩نػب قبولػو. ٍب القػاطع ، كلو قاؿ الثا(ٓ)الصحيح
 ابٝنطأ قد ٫ن  ابلصواب قاطعنا بو، كقد ٫ن  بو ظانًّ ك٩نب قبوؿ قولو ُب اٜنالٌن.

: كينبغػػي أف ال يقبػػل منػػو إذا كػػاف دكف األكؿ أك مثلػػو؛ (ٔ)قػػاؿ الشػػيا أبػػو عمػػر
 .(ٕ)٠نيىاًزؼه ألنو ُب اٜنقيقة ظاف فهو ُب قطعو 

                              
، الركضة: ِِٕ/ّ، اجملموع: ْٗٓ/ُانظر: فتح العزيز: ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ُ)

 .ٔٗ/ُ، كفاية األخيار: ّٖ/ِ، النجم الوىاج: َّّ/ُ
 .ّٕٗ( راجع النص احملقق صػِ)
 .ٔٗ/ُ، كفاية األخيار: ِِٕ/ّ، اجملموع: ْٗٓ/ُ، فتح العزيز: ّٓ/ِ( انظر: البياف: ّ)
، ْٗٓ/ُ( ُب األصل: )ٍب لو بيقٌن(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)

 .ِِٕ/ّكاجملموع: 
 .ِِٕ/ّ، اجملموع: ْٗٓ/ُ، فتح العزيز: ْٖ/ِ( انظر: الوسيط: ٓ)
الر٘نن، اٞنعركؼ اببن الصبلح، كقد تقدمت ترٗنتو أبو عمرك عثماف بن عبد ( ىو العبلمة، ٔ)

 .ّ، ىامشَُُِب صػ
 .ٕٔ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ٕ)

: من اٛنيزىاًؼ، كىو بيع الشيء ال يعلم كيلو كال كزنو، كىو اسم من جىازىؼى ٠نيىازىفىةن ٠نيىاًزؼه 
 كبلمو، فأقيم هنج الصواب مقاـ كيقاؿ ٞنن يرسل كبلمو إرساالن من غًن قانوف: جىازىؼى ُب

 . مادة: جزؼ.ُِٓ/ُ، التوقيف: ٗٗ/ُالكيل كالوزف. انظر: اٞنصباح اٞننًن: 
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 الصواب كاٝنطأ ٗنيعنا. (ُ)ا تقدـ ُب اٜنالتٌن فيما إذا أخ ه الثاشل  عنيكٗنيع م
فأمػػػػػا إذا أخػػػػػ ه ابٝنطػػػػػأ علػػػػػى كجػػػػػو ٩نػػػػػب قبولػػػػػو كدل ٫نػػػػػ ه ىػػػػػو كال غػػػػػًنه عػػػػػن 

 .(ِ)الصواب، فهو كتغًن اجتهاد اجملتهد ُب أثناء الصبلة، كقد مىر  
 

فى لػػو ، كأىٍبصىػػرى (ّ)/لػػو صػػلى األعمػػى إذل جهػػة ابلتلقيػػد الرابــع: ُب أثنائهػػا، ٍب ابى
ػا يعػرؼ بػو القبلػة أًب  ُب اٜناؿ أف اٛنهة اليت صػلى إليهػا للقبلػة أبف رأل ١نػراابن أك ٤نمن

 .(ْ)صبلتو، كإف احتاج إذل اجتهاد  بطلت صبلتوي
غػًنه ؟، إف قلنػا:  (ٓ)قاؿ القاضي: ينبين على أف البصًن العاجز ىل لو  تقليدي

 . (ٔ)-ى األصحعل-نعم، مضى ُب صبلتو، كإال فبل
فى لو يقٌن اٝنطأ، فهػو كمػا  ؛كقاؿ اٞنتورل: إف دل يظهر ُب اٜناؿ الصواب فإف ابى

لػػو ظهػػر للبصػػػًن، كلػػو كقػػػع لػػو أف اٛنهػػة غًنىػػػا ابالجتهػػاد فيصػػػرؼ، كحكمػػو حكػػػم 
 . (ٕ)ظهر لو فوجهافتإف دل يعرؼ الدالئل كدل فبصًن تغًن اجتهاده، 

 كلو دخل البصًن ُب الصبلة ابجتهاده ٍب عمي إٔنها، فإف ٓنوؿ عنها بطلت صبلتو. 

                              
 .ْٗٓ/ُ( ُب األصل: )غًن(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ُ)
 فما بعدىا. ّٔٔ( راجع النص احملقق صػِ)
 /ب(.َُٕ( هناية ؿ: )ّ)
. َٖ/ِ، كالنجم الوىاجْٓ/ّ( ُب األصل: )يطلبو(، ىكذا. كاٞنثبت من: كفاية النبيو: ْ)

: "كإف احتاج إذل اجتهاد بطلت صبلتو؛ ألنو صار من أىل  ُْٗ/ِكُب البياف للعمراشل
 االجتهاد". 

 .ٓٗٔ/ِ( ُب األصل: )اجتهاد(. كالتصحيح من التعليقة: ٓ)
 .ٓٗٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٔ)
 :-ر٘نو هللا-لوجهاف اٞنذكوراف آنفنا عن القاضي حسٌنا( فيو ٕ)

ال تبطل؛ ألف صبلتو انعقدت  والثاين: : أف صبلتو تبطل.-كىو الصحيح ىنا-أحدمها
ُب االبتداء ابلتقليد، ففي الدكاـ مثلو؛ ألف الدكاـ ينبين على االبتداء. انظر: التعليقة: 

 .ْٓ/ّ، كفاية النبيو: ِٗٗ، التتمة، كتاب الصبلة: ص/ْْٗ/ِ
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 الباب الرابع: يف كيفية الصالة.
كتلػػػك  ،(ُ)األفعػػػاؿ اٞنفتتحػػػة ابلتكبػػػًن اٞنختتمػػػة ابلتسػػػليم :الصػػػبلة ُب الشػػػريعة

 .(ّ)، كسنن(ِ)تنقسم إذل أركاف، كأبعاضاألفعاؿ 
            ى ٟنػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػػػور أخػػػػػػػػػػػرل تي بػػػػػػػػػػػد ُب االعتػػػػػػػػػػػداد هبػػػػػػػػػػػذه األفعػػػػػػػػػػػاؿ  كال

                              
، ٓنفة احملتاج: ٕ/ِ، النجم الوىاج: ِّٗ/ِ، كفاية النبيو: َْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)

ُ/ُْٓ . 
: من البعض، كبػىٍعض من الشيء: طائفة منو، كجزء منو، كىو الشيء من ( األبعاضِ)

الشيء، أك من األشياء، كالغالب إطبلؽ )البعض( على أقل قسمىي الشيء، ك٩نوز أف 
 يكوف )البعض( جزءنا أعظم من الباقي. 

 دة: بعض.. مآّ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: َّ/ّانظر: هتذيب األٚناء: 
، عن إماـ اٜنرمٌن القوؿى ُب سبب التسمية فقاؿ: "أبنو ِْٔ/ُكنقل الرافعي ُب فتح العزيز 

ليس ُب تسميتها أبعاضنا توقيف، كلعل معناىا أف الفقهػاء قالػوا: يتعلػق السجػود ببعػض 
السنن دكف البعض، كاليت يتعلق هبا السجود أقل ٣نا ال يتعلق ، كلفظ البعض ُب أقل 

 قسمي الشيء أغلب إطبلقنا؛ فلذلك ٚنيت ىذه األبعاض.
كقاؿ بعضهم: ٚنيت بذلك؛ ألف السنن اجملبورة ابلسجود قد أتكد أمرىا، كبذلك التأكيد 

 شاركت األركاف؛ فسميت أبعاضنا تشبيهنا ابألركاف اليت ىي أبعاض كأجزاء حقيقية". 
 .ّّٗقريبنا ُب صػلؤلبعاض  -ر٘نو هللا-كسيأٌب تعريف اٞنؤلف

: ٗنع: سنة، كالسنة: الطريقة، كالسنة السًنة ٘نيدةن كانت أك ذميمةن. انظر: اٞنصباح السنن( ّ)
 . مادة: سنن.ُِٗ/ُاٞننًن: 

صلى -على األحاديث اٞنركية عنو  -ملسو هيلع هللا ىلص -أصلها: الطريقة، كتطلق سنتو  -ملسو هيلع هللا ىلص-كسنة النيب 
 ، كتطلق السنة على اٞنندكب.-هللا عليو كسلم

السنة كاٞنندكب كالتطوع كالنفل  قاؿ ٗناعة من أصحاب اٞنذىب الشافعي ُب أصوؿ الفقو:
ا ّنعىن كاحد، كىو ما كاف فعلو راجحنا على تركو كال إٍب ُب كاٞنرغب فيو كاٞنستحب كله
 كذا أم: شرعو كجعلو شرعنا.  -ملسو هيلع هللا ىلص-تركو، كيقاؿ: سن  رسوؿ هللا

، اٞنصباح ّٕٕ/ُ، البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو: ُٔٓ/ّهتذيب األٚناء كاللغات: انظر: 
 .ّّٗقريبنا ُب صػللسنة  -ر٘نو هللا-. كسيأٌب تعريف اٞنؤلفُِٗ/ُاٞننًن: 
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. كاألركػػػاف كالشػػػركط -إف شػػػاء هللا تعػػػاذل-، كقػػػد عقػػػد ٟنػػػا البػػػاب اٝنػػػامس (ُ)شػػركطنا
 تشرتؾ ُب أهنا ال بد منها، ككيف يفرتقاف؟.

، كال معػىن للشػرط إال مػا ال (ّ)العػاـ كاٝنػاص (ِ)قاؿ ٗناعة: يفرتقاف  افػرتاؽي 
 .(ْ)كليس كل شرط ركننابد منو، فعلى ىذا كل ركن شرط 

 كجوه: (ٔ). ٍب ُب الفرؽ بينهما(ٓ)كقاؿ األكثركف: يفرتقاف افرتاؽ  اٝناصٌني 
كالطهػػارة كالسػػػرت، كاألركػػاف مػػػا   ؛أف الشػػػركط مػػا يتقػػػدـ علػػى الصػػػبلة أحــدىا:

عليػو تػرؾ اٞنفسػدات فإهنػا مفارقػة، كأجيػب أبهنػا ُب  (ٕ)تشتمل عليها الصبلة،  كيػردي

                              
 من النص احملقق، كشركط الصبلة عند الشافعية ٙنسة:  ِّّ( تقدـ تعريف الشرط ُب صػُ)
 -ْ سرت العورة.  -ّاستقباؿ القبلة.  -ِمعرفة دخوؿ الوقت يقيننا أك ظننا ابالجتهاد.  -ُ

كالبدف طهارة النجس الذم ال يعفى عنو ُب الثوب  -ٓطهارة اٜندث األصغر كاألك . 
 .ُٔ-ْ/ِ، هناية احملتاج: ُٖٖ-ُْٖ/ُكاٞنكاف.  انظر: مغين احملتاج: 

 .َْٔ/ُ( ُب األصل: )أمراد(، ىكذا، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من فتح العزيز: ِ)
ا لكثًن غًن ١نصور مستغرؽ ٗنيع ما يصلح لو. فقولو: : ( العاـّ) لفظ كضع كضعنا كاحدن

ا" ٫ن رج اٞنشرتؾ؛ لكونو أبكضاع؛ كزيد كعمرك. كقولو: "غًن ١نصور" ٫نرج "كضعنا كاحدن
ا لكثًن، كقولو: "مستغرؽ ٗنيع ما يصلح  أٚناء العدد، فإف اٞنائة مثبل كضعت كضعنا كاحدن

. ، احملصوؿ: ٓ/ِانظر: التمهيد ُب أصوؿ الفقو:  لو" اٛنمع اٞننكر، ٥نو: رأيت رجاالن
ِ/َّٗ. 
كل لفظ كضع ٞنعىن معلـو على االنفراد اٞنراد ابٞنعىن الذم كضع لو اللفظ عيننا  : ىو  اٝناص

كاف أك عرضنا، كابنفراد اختصاص اللفظ بذلك اٞنعىن، كإ٧نا قيده ابالنفراد ليتميز عن 
 .ٓٗ/ُ، التعريفات: َُِ/ُ، هناية السوؿ: ِْٔ/ُانظر: اٞنستصفى:  اٞنشرتؾ.

 .ِِٓ/ّية النبيو: ، كفأَْ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .ِِٓ/ّ، كفاية النبيو: َْٔ/ُ( ُب األصل: )اٝناص(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٓ)
 ( الفرؽ بٌن الركن كالشرط ىنا ُب الباب. ٔ)
. عبارة ُِٓ/ّ، ككفاية النبيو: َْٔ/ُ( ُب األصل: )كأكرد(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٕ)

ىذا ترؾ الكبلـ كالفعل الكثًن كسائر : "كيرد على  َْٔ/ُُب فتح العزيز الرافعي
 اٞنفسدات فإهنا ال تتقدـ على الصبلة كىى معدكدة من الشركط دكف األركاف".
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 شركط.اٜنقيقة موانع ال 
: أف اٞنػػػػراد ابألركػػػػاف اٞنفركضػػػػات اٞنتبلحقػػػػة الػػػػيت أكٟنػػػػا التكبػػػػًن كآخرىػػػػا الثــــاين

 .(ُ)التسليم، كاٞنراد ابلشركط ما عداىا من اٞنفركضات
عت  ُب الصبلة ُنيث يقارف كل معت  سواه، كالركن مػا : أف الشرط ما يي الثالث

 .(ِ)يعت  ال على ىذا الوجو
: البػػن الصػػبلح، أف أركاهنػػا عبػػارة عمػػا ىػػو جػػزء مػػن أجزائهػػا األصػػلية، الرابــع
منػػو كمػػن غػػًنه، قػػاؿ: كقػورل األجػػزاء األصػػلية، احػػرتاز عػػن األبعػػاض  مرتكبػػةكحقيقتهػا 

مػن أجزائهػػا ألف حقيقتهػػا توجػػد بػػدكهنا،  (ّ)كالسػنن الػػيت إذا كجػػدت كانػػت معػػدكدة/
ايًّ يتوقػػف عليػػو جػػودكي  او أمػػرن كعػػن الشػػركط؛ فػػإف الشػػرط خػػارج مػػن حقيقتهػػا مػػع كونػػ

. فحقيقػػة الصػػبلة مرتكبػػة مػػن (ْ)ًدم ، احػػرتاز عػػن عػػدـ اٞنػػانعكيجػػو صػػحتها، كُب قػػوؿ: 
 ىذه األركاف، كما دل يشرع فيها ال يكوف شارعنا ُب الصبلة.

: فهي اليت ندب الشارع إذل فعلها ُب الصبلة، كعػدمها ال يقتضػي وأما السنن
 . (ٓ)بطبلهنا

فهي ما ٩نيٍبػىري تركو من السنن ابلسجود :وأما األبعاض
(ٔ) . 

 .(ٖ)ابلسجود ىيئات كمسنونت (ٕ)ي البلٌب ال  ْن يسمًٌ كمنهم من يي 
                              

 .ْٖ/ِ، النجم الوىاج: ُِٓ/ّ، كفاية النبيو: َْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 .ْٖ/ِ، النجم الوىاج: ُِٓ/ّ، كفاية النبيو: َْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 /أ(.ُُٕؿ: )( هناية ّ)
 .ٕٕ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ْ)
، اإلقناع َُْ/ُ، أسى اٞنطالب: ِِٕ/ّ، كفاية النبيو: ِْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)

 .ُِْ/ُللشربيين: 
، دليل احملتاج: ِٓٗ/ُ، الغرر البهية: ِِٕ/ّ، كفاية النبيو: ِْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)

ُ/ٖٔ. 
، كالفقو ٕٖ/ِا، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من: الوسيط: ( ُب األصل: )ٓنرير ٟنا(، ىكذٕ)

 .ُٕٓ/ُاٞننهجي: 
 : ذكره الركايشل ُب تلخيصو. ِِٕ/ُّب كفاية النبيو ( قاؿ ابن الرفعةٖ)
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ي اجملبػػػػورة أبعاضنػػػػا كيسػػػػميها كلهػػػػا مسػػػػنونت كمنػػػػدكابت سػػػػمًٌ كمػػػػنهم مػػػػن ال يي 
 . (ّ()ِ)، كىذا كلو اصطبلح(ُ) كإذل غًنه ى كيقسمها إذل ما ٩ني 

 

، يعػػػين أجناسػػػها، فػػػإف منهػػػا مػػػا ال يتكػػػرر  (ْ)األركػػػاف أحػػػد عشػػػركعىػػػد  الغػػػزارل 

                              
، فقو ُِْ/ُ، اإلقناع للشربيين: ُٕٓ/ُ، الفقو اٞننهجي: ُْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)

 .َّّ/ُالعبادات: 
قاؿ إماـ . ُِٓ/ّ، كفاية النبيو: ِْٔ/ُ، فتح العزيز: ٕٕ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ِ)

: "لست أرل ُب ىذه التسمية توقيفان شرعينا، كلعل  ِْٔ/ُِب هناية اٞنطلب  اٜنرمٌن
معناىا أف الفقهاء قالوا: يتعلق السجود ببعض السنن، ٍب قالوا: ىذه السنن ىي األبعاض 

، كما يتعلق بو سجود السهو أقل ٣نا اليت يتعلق هبا السجود، كاألبعاض تنطلق على األقل
 ال يتعلق بو السجود من السنن".

: مصدر اصطلحى، كاالصطبلح: عبارةه عن اتفاؽ قـو على تسمية الشيء ابسم ( االصطبلحّ)
 ما ينقل عن موضعو األكؿ. كلكل علم اصطبلحاتو.

 صلح. . مادة:ِٖ/ُ، التعريفات: َِٓ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 
 ( اختلف فقهاء الشافعية ُب حصر أركاف الصبلة كضبطها ابلعدد:ْ)

ا الش افعي كالش ًنازم: أربعة عشر، كذىب الغزارل إذل أهنا أحد عشر. كقاؿ البغوم  فػىعىد ىى
 كالنوكم ىي: ثبلثة عشر. كقاؿ ُب ركضة الطالبٌن: األركاف اٞنتفق عليها، سبعة عشر.

إذل اعتبار ما يتكرر ُب الركعة   -ا ذكر الرافعي كغًنهكم-كيعود اٝنبلؼ ُب ذلك  
كالسجود، أك أف البعض دل يعد الطمأنينة ُب الركوع كغًنه أركانن مستقلة، بل جعلها ُب  
كل ركن كاٛنزء منو كاٟنيئة التابعة لو، كمنهم من جعلها أركان مستقلة، كمنهم من ضم إذل 

–ة اٝنركج، كاٞنوالة، كالصبلة على آؿ النيب األركاف استقباؿ القبلة، كمنهم من جعل ني
كأٜنقها ابألركاف، كمنهم من ضم الرتتيب ُب األفعاؿ، كمنهم من أخرج النية  -ملسو هيلع هللا ىلص

 كجعلها من قبيل الشرائط، كاألظهر عند األكثر أهنا من األركاف. 
ُب )اٞننهاج( بناء على أف : "أركاهنا ثبلثة عشر  ُْٖ/ُقاؿ اٝنطيب الشربيين ُب مغين احملتاج 

الطمأنينة ُب ١ناٟنا األربعة صفة اتبعة للركن، كُب )الركضة( سبعة عشر بناء على أهنا ركن 
 مستقل، أم ابلنسبة للعد ال للحكم".

، اٜناكم الكبًن: ُّٗ-ُِٗ/ِ، التعليقة: ُٓٓ/ِ، اٞنهذب: ٖٔ/ِانظر: الوسيط: 
 .ُٓ/ّ، اجملموع: ُْٔ-َْٔ/ُ، فتح العزيز: ُْٗ-ُْٖ/ِ، التهذيب: ِّّ/ِ
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كػػػالتكبًن، كمنهػػػا مػػػا يتكػػػرر إمػػػا ُب الركعػػػة الواحػػػدة كالسػػػجود، كإمػػػا بعػػػدد الركعػػػات  
كػػالركوع كالقػػراءة، كدل يعػػد الطمأنينػػة ُب الركػػوع كالرفػػع منػػو كال ُب السػػجود كاٛنلػػوس 

، بػل جعلهػا ُب كػل منهػا كاٟنيئػ . كجعلهػا بعضػهم (ُ)ة التابعػة لػوبػٌن السػجدتٌن أركػانن
 ، كىو اختبلؼ لفظي. (ِ)فيها من دل يعدىا كالركوع من الركعة الثانية

بو القفػػػاؿ، كتبعػػػو إذل األركػػػاف اٞنػػػذكورة االسػػػتقباؿ، كصػػػو   (ّ)كضىػػػم  ابػػػن القػػػاص
تىارىةً  كىو بعيػد،  (ٓ()ْ)صاحب اٞنهذب، كنصو اإلماـ، كعداه بعضهم إذل الطهارة كالسًٌ

 . (ٕ()ٔ)كخالف اٛنمهور  ابن القاصي
، -علػى القػوؿ بوجوهبػا- ،كاختلفوا ُب أف نيػة اٝنػركج مػن األركػاف أك الشػركط؟

                              
 .ٖٓ/ِ، النجم الوىاج: ٖٔ/ِ( انظر: الوسيط: ُ)
 : "جعلها بعضهم أركانن مستقلة". ُْٔ/ُُب فتح العزيز ( قاؿ الرافعيِ)
العباس  , ٍب البغدادم الشافعي، أبوابن القاص: ىو العبلمة، أ٘ند بن أىب أ٘ند الط م (ّ)

ابن القاص، إماـ عصره كصاحب التصانيف اٞنشهورة، كػ)اٞنفتاح(، ك)أدب القاضي(، 
ك)اٞنواقيت(، ك)التلخيص( الذم شرحو أبو عبد هللا اٝننت اإلٚناعيلي، كغًنىا. كتفقو بو 
أىل ط ستاف. قاؿ الشيا أبو إسحاؽ: "كاف ابن القاص من أئمة أصحابنا، صنف 

 ىػ. ّّٓس سنة اٞنصنفات". مات بطىٍرسو 
 .ُِ/ٓ، سًن أعبلـ النببلء: ٗٓ/ّانظر: طبقات الشافعية الك ل: 

 . ُّٗ/ُِب التعليقة  حكاه القاضي حسٌن (ْ)
: كىو ما ييٍستػىري بو كائننا ما كاف، كاٛنمع: الستائر (ٓ) تىارىة: من الًستػٍري  .السًٌ

 . مادة: سرت.ْٗٗ/ُُ، اتج العركس: ٕٔٔ/ِانظر: الصحاح: 
 .ٖ/ّ، ككفاية النبيو: ِٕٕ/ّاألصل: )بٌن القاصي(، ىكذا. كاٞنثبت من اجملموع: ( ُب ٔ)
، ُُٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُّٗ/ِ، التعليقة: َُٔ( انظر: التخليص، كتاب الصبلة: ص/ٕ)

 .َِٓ/ّ، كفاية النبيو: ِٗ، احملرر: ص/ِٖٓ/ِهناية اٞنطلب: 
ما ذىب إليو اٛنمهور، كما  ابن القاص؛ ألنو خالف ُب ذلك -ر٘نو هللا-ضع ف اٞنؤلف

، كصر ح ابن ُْٓ/ّ، كالنوكم ُب اجملموع ْ/ِأشار إذل ذلك الركايشل ُب ُنر اٞنذىب 
كالوضوء". كانظر: -، فقاؿ: "إف استقباؿ القبلة شرط ابإلٗناعٖ/ّالرفعة ُب كفاية النبيو 

 .ُٗ/ُتشنيف األٚناع ببعض مسائل اإلٗناع: 
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 .(ِ)، كمن أكجب اٞنواالة أٜنقها ابألركاف(ُ)كصحح الغزارل أهنا من الشركط
ُب األفعػػاؿ، قػػاؿ الرافعػػي: كيظهػػر عػػده مػػن  (ّ)كأضػػاؼ بعضػػهم إليهػػا الرتتيػػب

. كأمػػا نيػػة الػػدخوؿ ُب الصػػبلة، ففػػي  (ْ)كػػاف، علػػى الوجػػو الثالػػث ُب تفسػػًن الػػركناألر 
 كوهنا ركننا أك شرطنا كجهاف:

 .(ٓ): أهنا شرط، كقطع بو القاضي الط م كابن الصباغأحدمها
. قػػاؿ الػػػركايشل: (ٔ)، أهنػػا ركػػن-عنػػد اٛنمهػػور، كقطػػع بػػو ٗناعػػة-: وأصــحهما

 .(ٖ)غلط (ٕ)األكؿ

                              
 .ُْٕالبسيط، كتاب الصبلة: ص/، ٖٔ/ِ( انظر: الوسيط: ُ)
أحد٨نا: نعم، كبو قاؿ ابن سريج، كابن القاص، ك٪نكى عن ظاىر  ( ُب نية اٝنركج كجهاف:ِ)

كالثاشل: ال ٩نب ذلك، كبو قاؿ أبو حفص بن الوكيل، كأبو اٜنسٌن بن  نصو ُب البويطي.
 .َْٓ/ُ، فتح العزيز: ِْٖ/ِ، البياف:ُِِ-َُِ/ِانظر: هناية اٞنطلب:  القطاف.

: "األصح أنو ال ْنب نية اٝنركج من  ّٔٓ/ُ، كهناية احملتاج للرملي ُْٓ/ُّب اجملموع 
 .الصبلة قياسنا على سائر العبادات"

ُب اللغة: من رت بى ييرتًٌب، ترتيبنا، كاٞنفعوؿ ميرت ب، رت ب الشيءى: أثبتو كأقر ه ُب  الرتتيب، (ّ)
 . ُٖ/ُ، معجم مصطلح األصوؿ: ُٓ/ِمرتبتو بنظاـ. انظر: اتج العركس: 

، كىو: أف نقوؿ يعين ابلشرط ما يعت  ُب الصبلة ّّٗكىو الوجو الثالث اٞنذكور صػ( ْ)
، كابلركن ما يعت  ال على ىذا الوجو. مثالو: الطهارة تعت  ُنيث يقارف كل معت  سواه

مقارنتها للركوع كالسجود ككل أمر معت  ركننا كاف أك شرطنا، كالركوع معت  ال على ىذا 
انظر:  من األركاف. -عند الرافعي–الوجو، فعلى ىذا التفسًن للركن، يعد ترتيب األفعاؿ 

 .ُْٔ/ُفتح العزيز: 
، ْٕٓ، الشامل، كتاب الصبلة: ص/ُّٗ/ِيقة الك ل، كتاب الصبلة: ( انظر: التعلٓ)

 . ِٕٕ/ّ، اجملموع: ٖٔ/ِالوسيط: 
: "كمن ِّّ/ُُب الركضة  . قاؿ النوكمُْٔ/ُ، فتح العزيز: ُّْ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٔ)

 األصحاب من جعل نية الصبلة شرطنا، كاألكثركف على أنو ركن كىو الصحيح". 
 ( أم: أهنا شرط. ٕ)
 .َُٕ، ْٕ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٖ)
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 األمور تسمى أركانن ُب الفرائض كالنوافل.كاٞنشهور أف ىذه 
 .(ُ)كمنهم من يسميها فركضنا، كىو غًن ظاىر ُب النوافل
 .(ِ)كمنهم من ٚناىا ُب النوافل شركطنا، كصححو القاضي

 

 :األبعاض ستةو 
 نصف رمضاف األخًن. (ّ): القنوت ُب الصبح كُب الوتر ُب/أحدىا
 .(ْ) الثاشلي: التشهد األكؿ ُب الصبلة غًن واثنيها
 : القعود فيو.واثلثها
 .(ٓ)فيو على القوؿ ابستحبابو فيها -ملسو هيلع هللا ىلص-: الصبلة على النيب ورابعها

: الصػػبلة علػػى اآلؿ ُب التشػػهد الثػػاشل علػػى الصػػحيح أبهنػػا مسػػتحبة وخامســها
 .(ٔ)ال كاجبة، ككذا ُب األكؿ إف استحببناىا فيو

 : القياـ للقنوت.وسادسها
 

ما شرع ُب الصػبلة غػًن  : فهي السنن اليت ليست أبعاضنا، ككل(ٕ)اذليئاتوأما 
ػػػػػ كالتسػػػػػبيحات،   ؛  تركػػػػػو ابلسػػػػػجوداألركػػػػػاف كالشػػػػػركط كاألبعػػػػػاض، كىػػػػػو ٣نػػػػػا ال ٩ني

 كتكبًنات االنتقاالت، كقراءة السورة.
 

                              
، حاشية ٖٔ/ُ، دليل احملتاج: ْٓ/ُ، فتح الوىاب: ِِّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 .ُٗٓ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنة: ِّٖ/ُ، حاشية اٛنمل: ِّٖ/ُاٛنمل: 
 .ُٖٗ، َْٕ/ِ( انظر: التعليقة: ِ)
 /ب(.ُُٕ( هناية ؿ: )ّ)
كالصحيح أنو منعوت لنعت مقدر كىو التشهد، أم: غًن التشهد ( ُب األصل: )الثانية(، ْ)

 الثاشل، ىكذا.
 .ُِٓ/ُ، إعانة الطالبٌن: ْٗ/ُ، السراج الوىاج: ِّّ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
 .ِٗ/ُ، اٞننهاج: ِْٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
ئىة، كىي اٜنالة الظاىرة. ا ( اٟنيئاتٕ) يػٍ ، النظم ْٓٔ/ِنظر: اٞنصباح اٞننًن: ُب اللغة: ٗنع ىى

 . مادة: ىيأ.ُٕٗ/ُاٞنستعذب: 
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 كالنظر فيها ُب ثبلثة أمور:الركن األول: النية، 
شػػػػرتط الصػػػػبلة ال تصػػػػح إال هبػػػػا، كال تي ، كالنيػػػػة ركػػػػن ُب ُب أصػػػػل النيػػػػةاألول: 

شػػرتط أف ال يطػػرأ مػػا ينافيهػػا، فػػإف طػػرأ مػػا سػػتحب، كيي إدامتهػػا طػػوؿ الصػػبلة لكػػن يي 
 :(ُ)ينافيها فذلك يعرض من ثبلثة أكجو

د فيػػػو فتػىٍبطيػػػلي، ككػػػذا لػػػو نػػػول : أف ينػػػوم اٝنػػػركج منهػػػا ُب اٜنػػػاؿ أك يػػػرتد  األول
يوجػػػد فيهػػػا قطعنػػػااٝنػػػركج ُب الركعػػػة الثانيػػػة، أك علقػػػو بشػػػيء 

. كفيػػػو كجػػػو:  أهنػػػا ال (ِ)
 ُب اٜناؿ. (ّ)تبطلي

 ق عليو صحت.االنتهاء إذل ما عل   (ْ)فلو رفض ذلك  قبلي
، كال عػ ة ّنػا قاؿ اإلماـ: كاٞنراد من الرتدد أف ٪نصػل لػو الش ػ ك اٞننػاقض للجػـز

 ٩نػػػرم ُب الفكػػػر أنػػػو لػػػو تػػػردد ُب الصػػػبلة كيػػػف يكػػػوف اٜنػػػاؿ؛ فػػػذلك ٣نػػػا يبتلػػػى بػػػو
يوىٍسًوسي 

 .(ٔ)، كقد يقع ذلك ُب اإل٬ناف ابهلل تعاذل فبل مباالة بو(ٓ)اٞن

                              
 : "لو طرأ ما يناقض جـز النية بطل، كذلك من ثبلثة أكجو..".  ٕٖ/ِ( ُب الوسيط ُ)
 .ِّٖ/ّ، اجملموع: ْٓٔ/ُ، فتح العزيز: ٕٖ/ِ( انظر: الوسيط: ِ)
ُب فتح  بارة الرافعيع. ْٓٔ/ُ( ُب األصل: )أنو ال يبطل(، كاٞنثبت من فتح العزيزّ)

: "كلو علق نية اٝنركج بدخوؿ الشخص ك٥نوه ٣نا ٩نوز عركضو ُب الصبلة ْٓٔ/ُالعزيز
 كعدمو فهل تبطل صبلتو ُب اٜناؿ ؟، فيو كجهاف:

أصحهما: نعم، كما لو قاؿ اف دخل فاف تركت االسبلـ فانو يكفر ُب اٜناؿ ككما لو شرع ُب 
 صبلتو ببل خبلؼ.الصبلة على ىذه النية ال تنعقد 

 ".كالثاشل: ال تبطل ُب اٜناؿ؛ فاف ذلك اٞنعلق عليو رّنا ال يوجد فتبقى النية علي استمرارىا
. كعبارة ّٔٗ/ّ، ككفاية النبيو: ْْٔ/ُ( ُب األصل: )بعد(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)

ء إذل بل لو رفض ىذا الرتدد قبل االنتها: " ِّٖ/ّ، كاجملموعّّّ/ُُب الركضة النوكم
 ". الغاية اٞننوية صحت صبلتو

ييقاؿ: حديث النفس الذم ال خًن فيو، : الذم تعرتيو الوسوسة، كىي: اٞنوسوس( ٓ)
انظر: معجم لغة  .-ابلكسر-كًكسواسنا -ابلفتح-كىسوىسىت إليو نفسو كىسوسةن ككىسواسنا

 . مادة: كسوس.ّّٗ/ُ، ٢نتار الصحاح: ِٓٓ/ٔ، لساف العرب: َّٓ/ُالفقهاء: 
 .ُُِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)
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، كلو جػـز (ِ)اٝنركج من صيامو دل يبطل على اٞنذىب (ُ)كلو تردد الصائم  ُبي
 بنية اٝنركج فوجهاف:

 .(ّ): يبطل كالصبلة، كصححو ٗناعةأحدمها
، أك قطعػتي  ،(ْ)ال :عند اٛنمهور وأظهرمها كصورتو: أف يقوؿ: أبطلػتي الصػـو

كقطػػػػع ، (ٓ)كجعػػػػل اٞنػػػػاكردم مػػػػا إذا قصػػػػد األكػػػػل أك اٛنمػػػػاع ك٥نػػػػوه كدل يفعػػػػل، النيػػػػة
 . (ٔ)القاضي ُب ىذه بعدـ البطبلف

كلو نول اٝنركج من الصبلة اليت شرع فيها كصػرفها إذل غًنىػا بطلػت تلػك، ٍب 
                              

، كخبااي الزكااي: ّّّ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من: الركضة: ُ)
 ، كىو الصحيح لغة، كيقتضيو سياؽ الكبلـ.ُْٔ/ُ

 .ِٖٓ/ّ، اجملموع: ْٓٔ/ُ، فتح العزيز: ٖٖ/ِ، الوسيط: ٖٔ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)
 .ّّّ/ُ: الركضة: ( انظرّ)
، ْٔٔ/ُ، فتح العزيز: ُّْ/ّ، التهذيب: ُٕٓ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: التعليقة: ْ)

، خبااي الزكااي: ُّ/ُ، غاية البياف: ُُِ/ُ، كفاية األخيار: ٕٗ/ٔ، ِٖٓ/ّاجملموع: 
ُ/ُْٔ. 

:"كالفرؽ بٌن ما إذا نول اٝنركج من الصبلة،  ّٓٗ/ُّب كفاية النبيو:  قاؿ ابن الرفعة
؛  : أف الصـو عبارة -حيث ال يبطل على الصحيح-كبٌن ما إذا نول اٝنركج من الصـو

عن اإلمساؾ عن اٞنفطرات؛ فهو من ابب الرتكؾ؛ فضعف أتثًن النية ُب إبطالو، ِنبلؼ 
الصبلة؛ فإهنا ٢نصوصة بوجوه الربط، كال يتخللها ما ليس منها إال على قدر اٜناجة، ٍب 

 رابط بينها النية؛ فإذا زالت زاؿ ما ينظمها".ىي ذات أفعاؿ ٢نتلفة، كال
 .َّٓ/ٔ، كفاية النبيو : َْٓ/ّ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)
:"كالفرؽ أف  ُٕٓ/ُِب التعليقة  -ر٘نو هللا-أم: قطع ببطبلف الصبلة بنيو اٝنركج، كقاؿ( ٔ)

ؼ الصبلة قربة أعماؿ يباشرىا ال تصًن عبادة إال ابلنية، فبطلت برفض النية، ِنبل
، فإنو كف كإمساؾ، كالكف كاإلمساؾ ال ٪نتاج حصوٟنما، إذل النية كالكف عن  الصـو
الزن كشرب اٝنمر، كالشريعة تشتمل على األكامر كالنواىي، فما ىو من ٗنلة النواىي  
كالزن كشرب اٝنمر، ال ٪نتاج صحة تركها إذل نية، كما ىو من ٗنلة األكامر ال يصح 

؛ ، إ٧نامتثاٟنا بدكف النية المتياز العادة عن العبادة؛ ألف ترؾ ا أمرن أبصل النية ُب الصـو
 .األكل يشرؾ فيو العادة كالعبادة، كتعيٌن النية ليحصل اإلخبلص هلل تعاذل"
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الظهػػر ٍب صػػرفها إذل العصػػر ال فػػإف صػػرؼ فرضنػػا إذل فػػرض كمػػا لػػو شػػرع ُب  ؛ينظػػر
ينقلػػػب عصػػػرنا، كإف صػػػرؼ فرضنػػػا إذل سػػػنة راتبػػػة أك ابلعكػػػس بطلػػػٍت كدل ٓنصػػػل الػػػيت 

 .(ُ): ال، كتبطلأصحهمانواىا قطعنا، كُب انقبلب صبلتو نفبلن قوالف: 
كػػدخوؿ زيػػد   ؛ق اٝنػػركج بعػػركض شػػيء قػػد يوجػػد ُب الصػػبلة: إف عل ػػ(ِ)الثــاين

 بطبلف صبلتو ُب اٜناؿ كجهاف: (ّ)كىركب غر٬نو، ففي/
: تبطل، كما لػو شػرع فيهػا هبػذه النيػة فإهنػا ال تنعقػد قطعنػاأصحهما

. ككػبلـ (ْ)
 .(ٓ)القاضي يشعر ِنبلؼ فيو

قػػاؿ  ،(ٕ)علػػى ىػػذا تبطػػل عنػػد كجػػود الصػػفة علػػى الصػػحيحف، (ٔ): الواثنيهمــا
قػػػػت  عنػػػػد كجودىػػػػا أهنػػػػا بطلػػػػت مػػػػن ك اإلمػػػػاـ: كيظهػػػػر علػػػػى ىػػػػذا أف يقػػػػاؿ: نتبػػػػٌن  

                              
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ُ)

القوؿ الثاشل: يصح كتنعقد نفبلن؛ ألف نية الفرض تتضمن النفل، كأنو إف اختل شرط 
، البياف: ٕٕ/ِالتهذيب:  ،ُِٕ/ِهناية اٞنطلب: انظر:  رط النافلة.الفرضية دل ٫نتل ش

  .ُِ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِٖٔ/ّ، اجملموع: َْٕ/ُ، فتح العزيز: ُٔٔ/ِ
 ( أم: األمر الثاشل من األمور الثبلثة ُب الركن األكؿ )النية(.ِ)
 /أ(.ُِٕ( هناية ؿ: )ّ)
، عمدة ِٖٔ/ّ، اجملموع: ْٕ/ِ، اٜنلية: ٕٔ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: التهذيب: ْ)

، مغين احملتاج: َُِ/ُ، كفاية األخيار: ٖٗ/ِ، النجم الوىاج: ْٔ/ُالسالك: 
ُ/ّْٕ. 

: -بعد حكاية اٝنبلؼ ُب ىذه الصورة- ٕٓ/ِالذم قالو القاضي اٜنسٌن ُب التعليقة  (ٓ)
"فأما إذا عـز على اٝنركج عند كجود الشرط حاؿ العقد، فهذه الصورة أكذل بعدـ 

 االنعقاد؛ ألف اٞنضاد قرنىو ابلعقد".
 ، عن الشيا أيب علي السنجي، قاؿ النوكمُُِ/ِحكاه إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب  (ٔ)

 : "كىو كجو شاذ".. ِّٖ/ُّب اجملموع 
 أم: إذا كجد ما عل قو عليو، كما عل قو، تبطل صبلتو على اٞنعتمد ُب اٞنذىب.( ٕ)

 .ّٕٗ/ّ، كفاية النبيو: ّّّ/ُلركضة: ، آْٔ/ُانظر: فتح العزيز: 
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 . (ُ)التعليق
ك١نل الوجهٌن ما إذا كجدت الصفة كىو غافل عن التعليق، أما إذا كػاف ذاكػرنا 

لو فتبطل صبلتو قطعنا
(ِ) . 

ق اٝنػػركج مػػن الصػػـو علػػى صػػفة دل يبطػػل، فػػإف كجػػدت ففػػي الػػبطبلف كلػػو عل ػػ
قبػل الػػزكاؿ، قػاؿ بعػػض  كأشػػياء أخػرل، فػإف قلنػػا: يبطػل ككػاف صػػـو النفػل (ّ)كجهػاف
، (ْ)الفقهاء : ٪نتمل أف يصح صومو، ك٪نتمل أف ال يصح ألنو أبطل صػـو ىػذا اليػـو

 ككذا بعد الزكاؿ على القوؿ بصحة النية فيو.
قػػاؿ اإلمػػاـ: كلػػو نػػذر  صػػومناي
ػػرىطى أف  يػىتىحىل ػػلىي (ٓ) ٍب شػػرع فيػػو كشى

منػػو إف  (ٔ)
 . (ٕ)عرض عارض عنده دل يبح لو اٝنركج

التحلػػػػػػل علػػػػػػى شػػػػػػرط القضػػػػػػاء ألجػػػػػػل كقػػػػػػاؿ العراقيػػػػػػوف: ينعقػػػػػػد الصػػػػػػـو بنيػػػػػػة 
 . (ٖ)االستثناء

 

                              
 .ُِِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
:"فعلى ىذا إف  ِّٖ/ُّب اجملموع  ، كالنوكمْٓٔ/ُعبارة الرافعي ُب فتح العزيز ( ِ)

كجدت الصفة كىو ذاىل عن التعليق، فاألصح تبطل صبلتو، كبو قطع الشيا أبو علي 
  فبل خبلؼ ُب بطبلف صبلتو"البندنيجي كألكثركف، أما إذا دل يكن ذاىبلن 

، -مثبلن ُب اٞنثاؿ السابق-لو عل ق اٝنركج من الصـو على شيء ما، فدخل زيد :أم (ّ)
ا. قاؿ النوكم ُب اجملموع  -فاٞنذىب، كبو قطع األكثركف :  ِٕٗ/ٔال يبطل كجهنا كحدن

-فيو كجهاف"فإف قلنا ُب التعليق: إنو ال يبطل، فدخل زيد ُب أثناء النهار، ىل يبطل؟، 
الثاشل:  .األكؿ: ال يبطل، كىو الصحيح، جـز بو اٞناكردم :-حكا٨نا البغوم كاٞناكردم

، كفاية ّْٔ/ٔك َِٔ/ّ، فتح العزيز: ٕٔ/ِيبطل، كىو غريب". كانظر: التهذيب: 
 .ّٕٗ/ّالنبيو: 

 .ِٖٓ/ٔ، كفاية النبيو: ٔٔ/ُ. انظر: التنبيو: -ر٘نو هللا-منهم الشيا أبو إسحاؽ (ْ)
(، كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: ٓ)  ، كىو الصحيح لغة.ٓٗ/ْ( ُب األصل: )صـو
 .ٓٗ/ْ( ُب األصل: )٪نلل(، كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: ٔ)
 .ٓٗ/ْ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
 .ٕٗ/ّ، كفاية النبيو: ْٖٗ/ُٓ، اٜناكم الكبًن: ِٕٓ/ِ( انظر: الوسيط: ٖ)
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 : قاؿ األصحاب: العبادات ُب قطع النية أربعة أضرب:قاعدة
 .(ُ): اإل٬ناف كالصبلة، كيبطبلف بنية اٝنركج، كابلرتدد فيواألول
 : اٜنج كالعمرة، كال يبطبلف هبما.الثاين
 .(ِ): الصـو كاالعتكاؼ، كاألصح أهنما ال يبطبلف هبماالثالث

: الوضػػوء، كال يبطػػل بنيػػة اٝنػػركج بعػػد الفػػراغ علػػى اٞنػػذىب، كال ابلػػرتدد لرابــعا
فيو قطعنا
(ّ). 

 

دل تبطل  ،أكٟنا ؟من : لو شك ُب أثناء الصبلة ىل أتى ابلنية اٞنعت ة (ْ)الثالث
 صبلتو، سواء شك ُب أصلها أك ُب بعض شرائطها.
كينبغػػي أف ال يفعػػل شػػيئنا ُب  .(ٓ)كفيػػو كجػػو: أهنػػا تبطػػل إذا شػػك ُب نفػػس النيػػة

 ر فطريقاف:حالة الشك، فإف أتى بركن  قبل التذكْ 
ًفٍعًليًّا كسػجود،  (ٔ)، أهنا تبطل سواء كاف  الركني-كركم عن النص-: أحدمها

 .(ٕ)أك قوليًّا كقراءة الفآنة

                              
 كابلرتدد ُب أنو ٫نرج أـ يبقى.( أم: ُ)
، ككذلك ىو اٞنذىب ُب االعتكاؼ.ِ)  ( ىذا اٞنذىب، كما مر  بيانو ىنا عن الصـو

، ِٕٓ/ّ، فتح العزيز: ْْٗ/ّ، البياف: ٔٔٓ/ِ، الوسيط: ِّٓ/ُانظر: اٞنهذب: 
 . ُِ/ِ، ٓنفة احملتاج: َّٔ/ٔ، كفاية النبيو: ِٕٗ/ٔ، كِْٖ/ّاجملموع: 

بشرح زين بن  ، فتح الر٘ننٖٗ/ِ، النجم الوىاج: ِٖٓ-ِِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
، هناية الزين: ُّٓ/ُ، مغين احملتاج: ُٗ/ِ، حاشية البجًنمي: ِّٓ/ُ: أرسبلف

ُ/ٖٗ . 
 ( ىذا األمر الثالث من األمور الثبلثة ُب الركن األكؿ )النية(.ْ)
 .ُِٕ/ُِب التعليقة:  ( ذكره القاضي حسٌنٓ)

 .ََْ/ّ، ككفاية النبيو: ّّّ/ُكذيكر أيضنا ُب: الركضة: 
 . ْٔٔ/ُ( ُب األصل: )الركوع(. كاٞنثبت من فتح العزيز: ٔ)
، إعانة الطالبٌن: ّّّ/ُ، الركضة: ّٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُِ/ُ( انظر: األـ: ٕ)

 . ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ْٔ/ُ، عمدة السالك: ُِٓ/ُ
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ىػػػٍأٌب  بػػػو إف كػػػاف ركننػػػا ال ييػػػزاد مثلػػػو ُب الصػػػبلةوالثـــاين
كركػػػوع كاعتػػػداؿ   ؛: أف اٞن

دل  -كىػػو األركػػاف القوليػػة كالطمأنيػػة- بطلػػت، كإف كػػاف ال تبطػػل الصػػبلة بػػزايدة مثلػػو
 ،، كعليػػػػو كجػػػػو(ُ)تبطػػػػل، كىػػػػذا علػػػػى اٞنػػػػذىب ُب أف زايدة األركػػػػاف القوليػػػػة ال تبطػػػػل

 .(ِ)فًنتفع  ىذا الطريق
هػػل اٜنكػػم شػػكل إذا جي قػػاؿ الغػػزارل: كإطبلقهػػم القػػوؿ ببطبلهنػػا ابلفعػػل الػػركين مي 

 . (ْ)ُب أظهر الوجهٌن (ّ)تعذر َنهلو كإف دل أيت بركن قبل/ كال يتغًن إف
 ،دل ٩نزئػو عػن كاحػدة منهمػا ،؟اأك عصػرن  اقاؿ اٞناكردم: كلو شك أنو نول ظهػرن 

 .(ٓ)فإف تيقن اٞننوية فعلى ىذا التفصيل
 

فلمػا  : قاؿ القاضي: لو قنػت ُب ركعػيت الفجػر ظػانًّ أنػو ُب الصػبحفرع
سػػلم ابنػػو لػػو اٜنػػاؿ فصػػبلتو ابطلػػة؛ ألنػػو شػػك ُب أنػػو نػػول الفػػرض أك النفػػل 

                              
 .ُٕ/ِ، شر ح اٞنشكل: ْٔٔ/ُ، فتح العزيز: ٖٖ/ِ( انظر: الوسيط: ُ)
أم: -:"كىذه الطريقة ىي اٞنذكورة ُب الكتاب ْٕٔ/ُُب فتح العزيز  لرافعيقاؿ ا( ِ)

، فإنو قاؿ: )كمضى مع الشك ركن ال يزاد مثلو ُب الصبلة(، كقصد بو االحرتاز -الوسيط
عن القراءة كالتشهد كمد الطمأنينة، كىذا مبين على ظاىر اٞنذىب ُب أنو ال تبطل الصبلة 

 تكرير الركوع كالسجود.  بتكرير الفآنة كالتشهد عمدان ِنبلؼ
كفيو كجو منقوؿ عن أيب الوليد النيسابورم كغًنه: أف تكرير الفآنة كتكرار الركوع، فبل 

 فرؽ على ذلك الوجو. 
كمنهم من سول بٌن األركاف القولية كالفعلية كعللوا البطبلف أبف اٞنأٌب بو على الشك إذا 

يمتنع ٣نا ليس من الصبلة كال فائدة فيو، دل يكن ١نسوابن فاالشتغاؿ بو تبلعب ابلصبلة، فل
 كليتوقف إذل التذكر، كىذه الطريقة أظهر، كهبا قاؿ العراقيوف".

 /ب(.ُِٕ( هناية ؿ: )ّ)
( دل أجد قولو ىذا فيما توصلت إليو من كتبو، لكنو ذكر ُب البسيط، كتاب الصبلة: ْ)

لمها، فبل يبعد أف : "ىذا يتجو ُب حق من يعلم ىذه اٞنسألة، أما من ال يع َُٓص/
 يعذر َنهلو". 

 .ّٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)
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فبطلػػت كمػػا لػػو شػػك ُب أصػػل النيػػة. كقػػاؿ  كقػػد أحػػدث قبػػل التػػذكر أفعػػاالن 
ا: لػػو شػػك ُب التشػػهد األكؿ ُب الطهػػارة فقػػاـ إذل الثالثػػة شػػاكًّا ٍب ذكػػر أيضنػػ

 .(ُ)ث فعلأنو متطهر بطلت كما لو شك ُب النية ٍب تذكر بعد إحدا
كقاؿ الفوراشل: ال تبطػل، كإف قػاـ ليتوضػأ ٍب ذكػر أنػو متطهػر عػاد كبػىن كسػجد 

 .(ِ)للسهو
 

ككػ  اثنينػا  : قاؿ ابن القاص: لو ٓنىىر ـى ابلصبلة كشػك ُب االنعقػاد(ّ)ياثن   فرع 
ػػػػر رى التكبػػػػًن بطلػػػػت صػػػػبلتو ابألىٍشػػػػفىاعً  دل تنعقػػػػد صػػػػبلتو، كاتبعػػػػوه كقػػػػالوا: إنػػػػو لػػػػو كى
(ْ) 

رً  إذا نػػػول بكػػػل تكبػػػًنة افتتػػػاح الصػػػبلة أك اٝنػػػركج منهػػػا، فبالنيػػػة  (ٓ)كانعقػػػدت ابألىٍكاتى
 .(ٕ)الصبلة كابلتكبًن يدخل فيها (ٔ)ي ٫نرج من

                              
 .ُِْ-ُُْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ْٕ( انظر: فتاكل القاضي: ص/ُ)
 .َْٔ/ّ( انظر: كفاية النبيو: ِ)
 ( ُب األصل: )اثلث(. ّ)
تقوؿ: كاف كترنا فشفعتو ابآلٍخر  : مفرد الش ٍفًع، كىو ما شىفىعى غًنه كجعلو زكجنا،( األىٍشفىاعْ)

 ح، صار شفعنا، كالشفع ضد الوتر.
 . مادة: شفع.ُّٖ/ٖ، لساف العرب: ْٕٖ/ُ، اٞنعجم الوسيط: َِٔ/ُانظر: العٌن: 

 : مفرد )الًوٍتر(،كل شيءو كاف فػىٍردان فهو ًكٍتر. كالوتر ضد الشفع.( األىٍكاتىرٓ)
 . مادة: كتر.ّٓٗ/ُٗنهرة اللغة: ، ُِّ/ٖانظر: العٌن: 

 .ِٖٗ/ّ( ُب األصل: )يدخل ُب(، كاٞنثبت من  اجملموع: ٔ)
، َُ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُٕٔ/ِ، التعليقة: ُٓٔ( انظر: التلخيص، كتاب الصبلة: ص/ٕ)

، مغين احملتاج: ُْْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٔٓ/ُ، إعانة الطالبٌن: َٖ/ِالتهذيب: 
ُ/ُُٓ. 
: "قاؿ صاحب التلخيص، كاتبعو القاضي  ِٖٗ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم 

أبو الطيب كالبغوم كاألصحاب، كنقلو البندنيجي كإماـ اٜنرمٌن كالغزارل ُب البسيط كدمحم 
بن ٪نٍن عن األصحاب كافة: لو ك  لئلحراـ أربع تكبًنات أك أكثر دخل ُب الصبلة 

بكل تكبًنة افتتاح الصبلة كال ينوم اٝنركج ابألكاتر كبطلت ابألشفاع، كصورتو: أف ينوم 
من الصبلة بٌن كل تكبًنتٌن، فباألكذل دخل ُب الصبلة كابلثانية خرج منها كبطلت 
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 (ُ)كقاؿ الط م: إف نول الشػركع قبػل التكبػًنة الثانيػة ٍب كػ  الثانيػة  مسػتد٬نناي
ٟنػػػذه النيػػػة؛ ففػػػي دخولػػػو ُب الصػػػبلة ابلتكبػػػًنة الثانيػػػة كجهػػػاف بنػػػاء علػػػى مػػػا إذا علػػػق 
اٝنركج من الصبلة على شيء ىل تبطل ُب اٜنػاؿ؟، إف قلنػا: تبطػل، صػحت صػبلتو 
ػػا كال دخػػوالن صػػح دخولػػو ابألكذل  ىنػػا، كلػػو دل ينػػو ابلتكبػػًنة الثانيػػة كمػػا بعػػدىا افتتاحن

 .(ِ)ل الصبلةبطر ال يي كٍ كابقي التكبًنات ذً 
 

 .إذل فرائض كنوافل (ْ)تنقسم  الصبلةي : يف كيفية النية،(ٖ)النظر الثاين
 ك٩نب فيها قصد أمرين: القسم األول: الفرائض،

: فعل الصبلة، كىو اٞنع  عنو بقولو: أصلي، كأؤدم ك٥نو٨نا. كال ٩نب أحدمها
 نفس الصبلة ابلباؿ مع غفلة عن نفس الفعل. (ٓ)إحضار

 تعيٌن الصبلة بكوهنا ظهرنا أك ٗنعةن أك عصرنا. الثاين:

                                                                            
ا؛  كابلثالثة دخل ُب الصبلة كابلرابعة خرج كابٝنامسة دخل كابلسادسة خرج كىكذا أبدن

كذل، فلو نول بٌن  ألف من افتتح صبلة ٍب افتتح أخرل بطلت صبلتو ألنو يتضمن قطع األ
 كل تكبًنتٌن افتتاح الصبلة أك اٝنركج منها فبالنية ٫نرج من الصبلة كابلتكبًن يدخل..". 

 : "قاؿ األصحاب اٞنسألة صحيحة بشرطٌن: ِّٔكُب التتمة، كتاب الصبلة: ص/
أحد٨نا: أف يقصد االفتتاح بكل تكبًنة؛ ألنو إذا دل يقصد، كاف ذلك ذكرنا ُب الصبلة، 

 ُب الصبلة ال يبطلها. كالذكر 
، ح، ال يتعل ق بطبلف الصبلة  كالثاشل: أف ال ٫نطر بقلبو اٝنركج من الصبلة قبل أف يك ًٌ
بقصد االفتتاح اثنينا، فأما إف خطر بقلبو اٝنركج عن الصبلة، قبل أف يك ًٌ اثنيا فبمجرد 

صبلتو ابلتكبًنة الثانية، النية ٫نرج عن الصبلة؛ فإذا ك   بعد ذلك، كنول االفتتاح، تنعقد 
 كتبطل ابلثالثة".

، كىو الصحيح لغةن كما اقتضاه ُْٔ/ِ( ُب األصل: )مستد٬نة(، كاٞنثبت من البيافُ)
 السياؽ.

 .ُْٔ/ِ( دل أجد قولو ىذا ُب التعليقة الك ل. كانظر النقل عنو ُب البياف: ِ)
 من النص احملقق.  ّٖٗ( النظر األكؿ سبق ُب صػّ)
 .ْٕٔ/ُبٌن اٞنعقوفتٌن من فتح العزيز:  ( اٞنثبتْ)
 : )إخطار(. ْٕٔ/ُ: )٫نطر(، كُب فتح العزيز ٖٗ/ِ( ُب الوسيط ٓ)
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. كلػو نػول ُب غػًن يػـو (ُ): ال ٩نزئػوأصـحهمافلو نول فريضة الوقت فوجهاف: 
، كال تصػػػح (ّ)الظهػػػر دل تصػػػح صػػػبلتو علػػػى اٞنػػػذىب (ِ)اٛنمعػػػة  اٛنمعػػػة بػػػدالن عػػػني

هنػػا اٛنمعػة بنيػػة الظهػػر اٞنطلػق، كُب صػػحتها بنيػػة الظهػر اٞنقصػػورة خػػبلؼ ينبػين علػػى أ
 (ٓ)دل تصػػح، كإف قلنػػا ابألكؿ (ْ)ظهػػر مقصػػورة، أك صػػبلة مسػػتقلة ؟، إف قلنػػا ابلثػػاشل

 .(ٔ)فوجهاف
، كإف قلنػا: (ٕ)فإف قلنا: ىي صبلة مسػتقلة صػح ؛قاؿ اإلماـ: كلو نول اٛنمعة

 .(ٖ)ىي ظهر مقصورة، دل تشرتط نية القصر على الصحيح
 :أمور (ٗ)كاختلفوا ُب/

 كفيو أربعة أكجو: ،الصبلة أداءن أك قضاءن ُب اشرتاط كوف أحدىا: 

                              
، كفاية األخيار: ّّْ/ُ، الركضة:  ْٕٔ/ُ( ىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ُ)

 .َِْ/ُ، الغرر البهية: َُُ/ُ
 .ِٕٗ/ُّب األصل: )ُب(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع:  (ِ)
، كفاية النبيو: ِّٓ/ْ، ِٕٗ/ّ، اجملموع: ْٕ/ِ، التهذيب: ٕٔ/ِ( انظر: التعليقة: ّ)

 .ُِْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِْٕ/ْ
 ( أم: أهنا صبلة مستقلة. ْ)
 ( أم: أهنا ظهر مقصورة. ٓ)
 :-على القوؿ أهنا صبلة مقصورة-الوجهاف (ٔ)

 أهنا تصح،  كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. األول:
 ال تصح، حكاه الرافعي، كىو ضعيف. الثان:

، أسىن اٞنطالب: ٖٓ/ِ، النجم الوىاج: ِٕٗ/ّ، اجملموع: ْٕٔ/ُانظر: فتح العزيز: 
ُ/ُِْ. 

، شرح اٞنقدمة اٜنضرمية: ُّٔ/ْ، كفاية النبيو: ّٔٓ/ْ( كىو اٞنعتمد. انظر: اجملموع: ٕ)
 .ِٕٔ/ُ، مغين احملتاج: ُُٖ/ِ، حاشية البجًنمي: ُّٖ/ُ

، فتح العزيز: ٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُِٓ/ِاٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب:  ( كىذاٖ)
 .َّٗ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِّٓ،َُٓ/ْ، اجملموع: ِِٗ/ِ

 /أ(.ُّٕ( هناية ؿ: )ٗ)
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 .(ُ)شرتطأنو ال يي  -كىو نصو-: أصحها
 .(ِ): أنو يشرتطواثنيها
 .(ّ): أنو تشرتط نية القضاء دكف األداءواثلثها
اة نيػػة األداء كإال فػػبل، كقطػػع بػػو : إف كانػػت عليػػو فائتػػة اشػػرتط ُب اٞنػػؤد  ورابعهــا

 .(ْ)اٞناكردم
و اٍستىٍشػػػػػكىلى ، ك (ٔ)كابلعكػػػػػس ،األداء بنيػػػػػة القضػػػػػاء، يصػػػػػح (ٓ)كعلػػػػػى الصػػػػػحيح

الرافعػػي كقػػاؿ: ىػػذا إمػػا أف يعػػين بػػو أف يتعػػرض ُب األداء ٜنقيقتػػو كلكػػن مػػا ٩نػػرم ُب 
قلبو أك علػى لسػانو لفػظ القضػاء، ككػذا ُب عكسػو، أك يعػين بػو أنػو يتعػرض ُب األداء 

بػو شػيئنا آخػر فػبل بػد ٜنقيقة القضاء كُب القضاء ٜنقيقػة األداء أك شػيئنا آخػر إف عػىن 
من معرفتو، كإف عنوا بو األكؿ فػبل ينبغػي أف ٫نتلػف ُب جػوازه؛ ألف االعتبػار ُب النيػة 
ابلضػػمًن دكف العبػػادة، كإف عنػػوا بػػو الثػػاشل فػػبل ينبغػػي أف يقػػع فيػػو نػػزاع ُب اٞننػػع؛ ألف 

كعبػث، فوجػب أف ال تنعقػد بػػو  (ٕ)قصػد األداء مػع العلػم ِنػركج الوقػت كعكسػػو ىيػٍزءه 
كما لو نول الظهر ثبلاثن أك ٙنسنا  ،صبلةال

(ٖ). 

                              
، كفاية ِٕٗ/ّ، اجملموع: ٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُُِ/ُ( كىو اٞنذب. انظر: األـ: ُ)

، حاشية اٛنمل:  ّٔ/ّكفاية النبيو : ،  ُِْ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُُ/ُاألخيار: 
ُ/ّّْ. 

 .ّٔ/ّ، كفاية النبيو: ِٕٗ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 .ُّٓ/ُ( ذكره الشًنازم ُب اٞنهذب: ّ)
 .ٕٖ/ِ، النجم الوىاج: َّْ/ّ، ُٖٓ، ِٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)
 ( على أنو ال تشرتط نية كوف الصبلة أدا أك قضاء. ٓ)
، ْٖٔ/ُ، فتح العزيز: ُٕٗ/ِبنيو األداء أيضنا. انظر: البياف: ( أم: يصح القضاء ٔ)

، إعانة الطالبٌن: ُْ/ُ، السراج الوىاج: ّْٕ/ِ، كفاية النبيو: ّّْ/ُالركضة: 
 .ٕٖ/ِ، النجم الوىاج: ُِٓ/ُ

 .: السخرية، يقاؿ: ىىزًئى بو يػىٍهزىأي بو، كاٍستػىٍهزىأى بو، كتػىهىز أى بواٟنزء (ٕ)
 . مادة: ىزء.ُّٖ/ُ، لساف العرب: ٕٓ/ْانظر: العٌن: 

 .ْٗٔ-ْٖٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٖ)
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قػػػاؿ النػػػوكم: كىػػػذا إلػػػزاـ صػػػحيح، كقػػػد صػػػرحوا أبف مػػػن نػػػول األداء ُب كقػػػت 
ػػػػاالقضػػػػاء 

ن
ابٜنػػػػاؿ دل تصػػػػح صػػػػبلتو بػػػػبل خػػػػبلؼ، كلػػػػيس ذلػػػػك مػػػػراد األصػػػػحاب  عاٞن

بقػػػوٟنم: يصػػػح القضػػػاء بنيػػػة األداء كعكسػػػو، بػػػل مػػػرادىم مػػػن نػػػول ذلػػػك ىػػػو جاىػػػل 
 ، انتهى.(ُ)هابلوقت لغيم ك٥نو 

 . (ِ)كفرض الركايشل مسألة اٝنبلؼ فيما إذا قاؿ: أقضي صبلة فريضة الوقت
: لو ظن أف الوقت خرج فصلى فيو القضاء فبػاف (ّ)قاؿ القاضي الط م كغًنه

أنو ابؽ أجزأه قطعنا
 .(ٓ). كقد نص الشافعي على عكسو(ْ)

القضػػاء تيػػراد لتعيػػٌن كقػػاؿ الفػػارقي: لػػيس ُب ىػػذه اٞنسػػائل مػػا يػػدؿ علػػى أف نيػػة 
ر تصػو  الصبلة عن األداء، فنيػة الصػبلة تىضىػم نىٍت نيػة القضػاء كإف دل يصػرح هبػا، كإ٧نػا يي 

اٝنبلؼ ُب صورة كىي إذا كاف عليو قضاء ظهر ٍب دخل كقت ظهر آخر فصبلىا ٍب 
ا فريضػػػة الوقػػػت، ك٬نكػػػن تصػػػويره أبف فػػػرض  نسػػػي أنػػػو صػػػبلىا فصػػػلى الظهػػػر قاصػػػدن

نو؛ ألنو فعلػو كنسػيو، كالقضػاء كاجػب عليػو كإف دل ينػوه؛ ألف مػن الوقت قد يسقط ع
يعتػػ  نيػػة القضػػاء ال يسػػقط القضػػاء عنػػو؛ ألنػػو دل يصػػلًٌ مػػا كجػػب عليػػو إذا دل ينوىػػا، 

كقػػػػد  (ٔ)كمػػػن ال يعتػػػ  نيػػػة القضػػػاء ال يسػػػقطو؛ ألف ذمتػػػو اشػػػتغلت ابلظهػػػر فقػػػاؿ:/
 .(ٕ)صبلىا

                              
 .َِٖ/ّ(انظر: اجملموع : ُ)
 .ٔ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ِ)
 . َِٖ/ّ( ابن الصبغ صاحب الشامل. انظر: اجملموع: ّ)
 .َِٖ/ّ، اجملموع : َُٔ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ْ)
: "كقد نص الشافعي على أنو لو صلى يـو الغيم بنية  ِٕٗ/ُّب اجملموع  عبارة النوكم( ٓ)

األداء كىو يظن بقاء الوقت فباف كقوع الصبلة خارج الوقت أجزأتو، كاستدلوا بو على أف 
، ُنر ُِٔ/ِ، البياف: ٕٗ، َٗ/ُ". كانظر: األـ: نية القضاء ليست بشرط ىذا

 .ٓ/ِاٞنذىب: 
 /ب(.ُّٕ)( هناية ؿ: ٔ)
( ُنثت عنو ُب عدد من كتب اٞنذىب ٣نا توصلت إليها، فلم أجده كما عزاه اٞنؤلف ٕ)

 .، قالو صاحبو الركايشلٓ/ِلكين كجدتو ُب ُنر اٞنذىب -ر٘نهما هلل،-للفارقي
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ظنػو يصػلي الظهػر فقػاؿ: نويػت قاؿ القاضي: لو دخل كاإلماـ يصلي العصػر ف
. (ُ)صػح ،نويت ظهػر اليػـو :إف قاؿك صبلة ظهر الوقت، دل يصح؛ ألنو ليس كقتها، 

كقاؿ البغوم: كجب أف يصح إذا نول ظهر الوقت، كما لو صلى ُب غيم ٍب ابف أنػو 
 .(ِ)صلى بعد الوقت

كلػػو كػػاف عليػػو فائتػػة أك فوائػػت فػػبل خػػبلؼ أنػػو ال يشػػرتط أف ينػػوم ظهػػر يػػـو 
. قػػاؿ (ّ)مػػيس مػػثبلن بػػل تكفيػػو نيػػة الظهػػر كالظهػػر الفائتػػة إذا اشػػرتطنا نيػػة القضػػاءاٝن

القاضػػي: كقػػد تكػػوف الصػػبلة الواقعػػة ُب كقتهػػا قضػػاء أبف أفسػػدىا كالوقػػت ابؽ فعليػػو 
 .(ْ)أف يصليها ُب الوقت بنية القضاء، كتبعو اٞنتورل كالركايشل

 

 كجهاف: ةاة كاٞنقضي  اٞنؤد  للفريضة ُب  التػ عىْرضً ُب اشرتاط : (ٓ)الثاين
 .(ٔ): أنو يشرتطأصحهما
. قاؿ الرافعي: كأطلقو٨نا كدل يفرقػوا بػٌن الصػيب (ٕ): ال، كرجحو الفارقيواثنيهما

                              
 .ُٖ( انظر: فتاكل القاضي: ص/ُ)
 .ْٕ-ّٕ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)
، ٓنفة احملتاج: ٕٖ/ِ، النجم الوىاج: َٕ/ّ، كفاية النبيو: ُِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)

ِ/ٗ. 
، كفاية ْ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُّٓ، التتمة، كتاب الصبلة: ص/َٖٕ/ِ( انظر: التعليقة: ْ)

 .ُّٖ/ُ، هناية احملتاج: َّٖ/ُ، مغين احملتاج: ّْٕ/ِالنبيو: 
 ( األمر الثاشل. ٓ)
، اٟنداية: ُِٖ/ّموع: ، اجملُُٖ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

 .ُّٖ/ُ، هناية احملتاج: َُُ/ُ، كفاية األخيار: ْٔ/ّ
: هبذا -ر٘نهم هللا–. قاؿ األئمة أبو إسحاؽ كالرافعي كالنوكمْٔ/ّ( انظر: كفاية النبيو : ٕ)

 القوؿ الثاشل قاؿ أبو علي اٜنسن بن اٜنسٌن بن أيب ىريرة الشهًن اببن أيب ىريرة.
 . ِٕٗ/ّ، اجملموع: ْٕٔ/ُ، فتح العزيز: ُّْ/ُانظر: اٞنهذب: 

: رجحو الفارقي"، كىو: أبو علي اٜنسن بن إبراىيم الفارقي، كقد -ر٘نو هللا–كقاؿ اٞنؤلف
 .ْ، ىامشِّٖتقدمت ُب صػ
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 .(ُ)الصحيح أنو ينوم الفريضة :كقالوا ُب اٞنعنيٌن صبلتو ُب اٛنماعة ،كالبالغ
الفريضة، كقد صرح بو شرتط ُب حقو نية قاؿ النوكم: كالصواب أف الصيب ال يي 

 .(ِ)ابن الصباغ كغًنه
أبف يقػػػػػوؿ: هلل أك  ،ُب اشػػػػػرتاط الت عػػػػػرض إذل اإلضػػػػػافة إذل هللا تعػػػػػاذلالثالـــــث: 

 .(ّ)فريضة هللا، كجهاف
. قػػاؿ (ْ)عػػرض السػػتقباؿ القبلػػة، كعػػدد الركعػػات علػػى الصػػحيحكال يشػػرتط الت  

 .(ٓ)ستحبالركايشل: لكن يي 
 العبادات ثبلثة أضرب: فائدة:
الوجػػػػوب كالتعيػػػػٌن، كىػػػػو اٜنػػػػج كالعمػػػػػرة  ف: يفتقػػػػر إذل نيػػػػة الفعػػػػل دك أحــــدىا

 كقعت عن الواجب. كالطهارة؛ ألنو لو نول هبذه نفبلن 
 : ما يفتقر إذل نية الفعل كالوجوب دكف التعيٌن، كىو الزكاة كالكفارة.الثاين

، كُب نيػػػػة الثالــــث : مػػػػا يفتقػػػػر إذل نيػػػػة الفعػػػػل كالتعيػػػػٌن، كىػػػػو الصػػػػبلة كالصػػػػـو
. كحكػػػى اإلمػػػاـ عػػػن العػػػراقيٌن أنػػػو إف نػػػول الزكػػػاة أك الكفػػػارة دل (ٔ)الوجػػػوب كجهػػػاف

                              
 .ْٖٔ-ْٕٔ/ُانظر: فتح العزيز( ُ)
كُب كتاب الصياـ ، كتاب الصبلة، إذل ابن الصباغ، ِٕٗ/ّعزاه النوكم ُب اجملموع  (ِ)

 ،َّْكانظر: الشامل، كتاب الصبلة: ص/، إذل أيب علي بن أيب ىريرة. ِْٗ/ٔ
عند األكثرين: ال  وأصحهما يشرتط ليتحقق معىن اإلخبلص. أحدمها: ( الوجهاف:ّ)

، َٕٓ/ِ، التعليقة: ٖٗ/ِانظر: الوسيط:  يشرتط؛ ألف العبادة ال تكوف إال هلل تعاذل.
 .ِٕٗ/ّ، اجملموع: ْٖٔ/ُلعزيز: ، فتح أُِ/ِالبياف: 

، النجم ََِ/ُ، الغرر البهية: َُُ/ُ، كفاية األخيار: ْٗٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .ٓ/ِ، حاشية البجًنمي: ٖٔ/ِالوىاج: 

 .ٓ/ِ، حاشية البجًنمي: ُِٗ/ُ، اإلقناع للشربيين: ْ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)
عن أف  -مثبلن -: ال تيغين نيتو أهنا ظهر-اٞنركزمقاؿ بو أبو إسحاؽ -األولالوجهاف:  (ٔ)

: إذا -قاؿ بو أبو علي بن أيب ىريرة-الثاين ينوم أهنا فريضة، ككذلك ُب صـو رمضاف.
أغىن أف ينوم أهنا فرض، ألف الظهر ال يكوف إال فرضنا، ككذلك  -مثبلن -نول أهنا ظهر 

 .ِْٗ/ٔ، كَِٖ/ّ، اجملموع : ِٗ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  اٜناؿ ُب رمضاف.
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 .(ُ)ْنب نية الوجوب، كإف أعتق أك ذكر الصدقة فبل بد من نية الفرضية
أنػػو لػػو فاتتػػو الظهػػر فقضػػاىا كقػػت العصػػر  -(ِ)نقػػل الػػركايشل عػػن أبيػػو-فــرع: 

ألف ظهػػر اليػػـو قػػد تكػػوف قػػاؿ: ال تصػػح؛ يي  تمػػل أفٍ كنػػول أنػػو يصػػلي صػػبلة يومػػو ٪ني 
أداء كقد تكوف قضاء فبل بد من نية ٕنييز الفائتػة، ك٪نتمػل أف تصػح؛ ألف ظهػر اليػـو 

ُب  (ّ)ابإلضػػػافة إذل ىػػػذا الوقػػػت ال تكػػػوف إال فائتػػػة فوجػػػب التمييػػػز، ككػػػذا لػػػو نػػػوم/
ػا فلػم  (ْ)سػنثويػب أك يي الصبح أنو يصلي فريضة يشػرع ُب أدائهػا الت   فيهػا القنػوت دائمن

أف اٞنػػراد هبػػذه  يىعلػػمينػػو الصػػبح علػػى ىػػذا اٝنػػبلؼ؛ فإهنػػا معركفػػة ابسػػم الصػػبح، كال 
فػػػبل يكفػػػي التمييػػػز، ككػػػذا لػػػو دل تكػػػن عليػػػو فائتػػػة صػػػبح  (ٓ)النيػػػة الصػػػبح إال اٝنػػػواصْ 

غًنىػػا أك ال فائتػػة عليػػو أصػػبلن سػػول ىػػذه فػػأحـر هبػػا كدل ينػػو الفائتػػة، فػػإف كػػاف عليػػو 
تمػل أف ال ٩نػوز؛ الوقت دل ٩نز لعدـ التمييز، كإف دل يكن عليو  صبح الوقت ٪ني  صبح

النقساـ الصبح إذل أداء كفائتة، ك٪نتمل أف ٩نػوز؛ ألف الصػبح الػذم عليػو اآلف لػيس 
إال الفائتػػػة فتنصػػػرؼ نيتػػػو إليهػػػا، ككػػػذا لػػػو فاتتػػػو العشػػػاء فقضػػػاىا ُب النهػػػار فنػػػول أف 

فريضػة كدل ينػو الفائتػة فعلػى ىػذين الػوجهٌن، كاألشػبو صلي العشاء الػيت ىػي البارحػة يي 
 .(ٔ)اٛنواز ىنا، ك٨نا كالوجهٌن ُب أف نية الفرضية ىل تلـز ُب صبلة الظهر ؟

                              
 .ُٖٓ/ّ، اٜنلية: ُُٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
شلٌ، ذكره ابن الصبلح هبذا االختصار ُب طبقات ِ) ( كالده إٚناعيل بن أ٘ند بن دمحم الر ٍكايى

 . ِْٖ/ُالفقهاء الشافعية
 /أ(.ُْٕ( هناية ؿ: )ّ)
 : )ينسى(. ِٗٗ/ِ( ُب ُنر اٞنذىب ْ)
، من خص  الشيءى خصوصنا؛ نقيض: عم ، كاٝناص ة خبلؼ العامة، اٝنواصْ ( ٓ) : ٗنع: خاصٌو

كىي من ٔنصك لنفسك، كما ما ٔنتاره لنفسك، كاٝنيص اف كاًٝنص اف: كاٝناص ة، كمنو 
، لساف ِّٕ/ُقوٟنم: إ٧نا يفعل ىذا خيص اف الناس كخواصًّهم. انظر: اٞنعجم الوسيط: 

  .ِٓ/ٕالعرب: 
 .ِٗٗ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٔ)

 كالوجهاف ُب أف نية الفرضية ىل تلـز ُب صبلة الظهر ؟:
ال يلـز ذلك، بل التقييد ابلظهر كالتقييد ابلفرض، كيصًن كأنو نول فريضة  األول: 
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 ، كىي ضرابف:النوافل: (ٔ)القسم الثاين
فيشػػػرتط فيهػػػا نيػػػة فعػػػل الصػػػبلة  ،النوافػػػل اٞنتعلقػػػة بوقػػػت أك بسػػػبب أحـــدمها:

كالتعيػػٌن ابإلضػػافة، كسػػنن اٞنكتػػوابت، كصػػلوات العيػػدين، كاٝنسػػوفٌن، كاالستسػػقاء، 
كالػػرتاكيح، كالضػػحى، كالػػوتر،  فينػػوم سػػنة الظهػػر أك راتبتػػو، أك سػػنة العشػػاء، كركعػػيت 

 الفجر، كصبلة عيد الفطر، أك عيد األضحى.
كفػػي فيهػػا نيػػة أصػػل الصػػبلة مػػن غػػًن كُب التوابػػع التابعػػة للفػػرائض كجػػو: أنػػو ي

 .(ّ)ركعيت الفجر؛ ألنو ال بد فيهما من التعيٌن ابإلضافة (ِ)تعيٌن نضافة،  إالي
كذكػر بعضػهم ىنػا أف سػنة الصػبلة اٞنتقدمػة عليهػا أك اٞنتػأخرة عنهػا شػرطها أف 

                                                                            
 الوقت، حكى فقهاء الشافعية ىذا القوؿ عن أيب علي بن أيب ىريرة.

ية، كىذا ىو الصحيح ُب اٞنذىب، حكاه أكثر ال بد من تقييد النية ابلفرض الثاين:
الشافعية عن أيب إسحاؽ اٞنركزم، كصححوه، كمنهم الشيا أبو حامد، كالقاضي أبو 

 الطيب، كالبغوم، كىو الصحيح عند الشيخٌن الرافعي، كالنوكم.
، ّٕ/ِ، التهذيب: ُٕ/ِ، اٜنلية: ِٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُّْ/ُانظر: اٞنهذب: 

 .ِٕٗ/ّ، اجملموع: ْٕٔ/ُ، فتح العزيز: ّ/ُِنر اٞنذىب: ، ُُٔ/ِالبياف: 
 من النص احملقق.  َْٓـ القسم األكؿ ُب صػ( تقد  ُ)
: "كُب كجو ضعيف: يكفي  ّّٓ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-( ُب األصل: )إذل(. قاؿ النوكمِ)

الركاتب فيما عدا ركعيت الفجر من الركاتب نية أصل الصبلة؛ لتأكد ركعيت الفجر من 
 فأٜنقت ابلفرائض ".

: "كقد -ر٘نهما هللا-، فيما نقلو عن ابن الصباغُٕ/ّكقاؿ ابن الرفعة ُب كفاية النبيو  
لنفسو احتماالن ُب بعض الركاتب، فقاؿ: عندم أف السنن  -أم: ابن الصباغ–أبدل 

نعم: ركعيت التابعة للفرائض ال تفتقر إذل تعيٌن النية؛ ألف فعلها قبلها كبعدىا يعينها. 
الفجر البد فيهما من التعيٌن؛ فإهنا تفعل سابقة للصبلة ُب أكؿ طلوع الفجر كإف صلى 

 بعد الفريضة إذا تركها ".  االفرض ُب آخره، ككذا يصليها أيضن 
 : كىو كجو غريب.-ر٘نو هللا-. كقاؿ النوكم-ر٘نهما هللا-( حكاه الرافعي عن ابن الصباغّ)

 .َِٖ/ّاجملموع:  ،ْٕٔ/ُانظر: فتح العزيز: 
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 .(ُ)تقع ُب زماهنا، فلو طاؿ الفصل بينهما دل يعتد هبا، كىو غريب
فيها سنة الوتر، كال يضيفها إذل العشاء، فػإف أكتػر بواحػدة أك  كأما الوتر فينوم

 أكثر كٗنعها بتسليمة كاحدة نول الوتر، فإف فرؽ بينها ففيما ينويو أكجو:
 .(ِ): أف ينوم بكل تسليمة ركعتٌن من الوترأحدىا
 .(ّ): أنو ينوم ّنا قبل األخًنة صبلة الليلواثنيها
 .(ْ): أف ينوم سنة الوترواثلثها

. قػػاؿ الرافعػػي: كيشػػبو أف تكػػوف األكجػػو ُب (ٓ): أف ينػػوم مقدمػػة الػػوترابعهــاور 
 . (ٔ)األكلوية دكف االشرتاط

كما ُب اشرتاط الفرضػية - كُب اشرتاط التػ عىْرًض للقبلة ُب ىذا الضرب كجهاف،
 .(ٖ)، األصح أنو ال يشرتط-(ٕ)ُب األكؿ

                              
 .َِٖ/ِ، البياف: َُٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ُ)
، النجم الوىاج: ّٗٔ/ُ، فتح العزيز: ِّٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: ْٕ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)

:  ُّٔ/ ُّب كفاية النبيو  -ر٘نو هللا-. قاؿ ابن الرفعةّْ/ُ، أسىن اٞنطالب: ٖٖ/ِ
لي بن يع ُب )الذخائر(. كصححو النوكم قاؿ بو الركايشل ُب )تلخيصو(، كجـز بو ٠ني -ٗني

 .ُِٖ/ّاجملموع ُب  -ر٘نو هللا
 .ُّٔ/ّ، كفاية النبيو: ُِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
ُب ُنر اٞنذىب  -ر٘نو هللا-. قاؿ الركايشلُّٔ/ّ، كفاية النبيو: ُِٖ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)

 : "قاؿ بو مشايا ط ستاف". ِّٖ/ِ
 . ُّٔ، ّٔ/ّ، كفاية النبيو: ُِٖ/ّ،  اجملموع: ْٗٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
 .ّٗٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 .َْٗ( أم: ُب القسم األكؿ )الفرائض(، راجع النص احملقق صػٕ)
، ٓنفة احملتاج: ََّ/ُ، الغرر البهية: ّّٓ/ُانظر: الركضة:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ٖ)

 . ُِٗ/ُشربيين: ، اإلقناع للُُ/ِ
: "الت عرض الستقباؿ القبلة ُب النوافل، شرطو بعض  ْٗٔ/ُقاؿ الرافعي ُب فتح العزيز

أصحابنا، كاستبعده اٛنمهور؛ ألنو إما شرط أك ركن، كليس على الٌناكم التعرض لتفاصيل 
 األركاف كالشرائط".
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 ىنا. كاٝنبلؼ ُب اشرتاط األداء كالقضاء كاإلضافة يعود إذل
 

ٍب يصلي ما  ،، كيكفي فيها نية فعل الصبلةاٞنطلقة (ُ)النوافل/الضرب الثاين: 
 شاء من الركعات.

 .(ِ)كقيل: ال يزيد على أربع 
 .(ّ)كقيل: ال يزيد على اثنتٌن 
 .(ْ)كقيل: ال يزيد على كاحدة 

كالتػ عىْرضي ٝناصيتها كىي قاؿ الرافعي: دل يذكركا ىنا خبلفنا ُب التػ عىْرًض للنػ ٍفًلي ًة، 
 .(ٓ)اإلطبلؽ كاالنفكاؾ عن األسباب كاألكقات كالتعرض ٝناصية الضرب األكؿ

 فروع:
فإف قصد  ؛: لو عىق بى النية بقولو: إف شاء هللا تعاذل، ابلقلب أك اللسافاألول

 .(ٔ)الت ؾ، أك الوقوع ّنشيئة هللا دل يضر، كإف قصد الشك دل تصح صبلتو
 

و قػاؿ إلنسػاف: صػلًٌ الظهػر لنفسػك كلػك علػي دينػار، فصػبلىا هبػذه : لػالثاين
النيػػة أجزأتػػو صػػبلتو. كيقػػرب منػػو مػػا لػػو صػػلى دافعنػػا قصػػد غر٬نػػو عنػػو تصػػح صػػبلتو، 

 .(ٕ)نص عليو ابن الصباغ

                              
 /ب(.ُْٕ( هناية ؿ: )ُ)
 .ٓٓ/ّ، كفاية النبيو: ُٓ/ْتكملة السبكي:  ، اجملموع معُُٕ/ِ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، اجملموع مع تكملة السبكي: ُُٕ/ِ، فتح العزيز: ِِٕ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)

 .ٓٓ/ّ، كفاية النبيو: ُٓ/ْ
 .ُٓ/ْ( انظر: اجملموع مع تكملة السبكي: ْ)
"قلت:  : ّّٓ/ُُب الركضة  -ر٘نو هللا-. قاؿ اإلماـ النوكمْٗٔ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)

 الصواب اٛنـز بعدـ اشرتاط النفلية ُب الضربٌن، كال كجو لبلشرتاط ُب األكؿ". 
 .ُِ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِٖٗ/ّ، اجملموع: َْٕ/ُ، فتح العزيز: ّْٗ/ّ( انظر: البياف: ٔ)
، الركضة: ِٖٗ/ّ( دل أجده ُب )الشامل( البن الصباغ. كانظر النقل عنو ُب: اجملموع: ٕ)

 .ُٖ/ُلزكااي: ، خبااي أُُ/ُ
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نظػر ُب البػاطن إذل الباعػث عليهػا، فإنػػو كمقتضػى كػبلـ الغػزارل ُب اإلحيػاء أف يي 
فإمػػا أف يكػػوف موافقنػػا أك مقػػارنن أك مشػػاركنا، ؛ آخػػر قػػاؿ: إذا قػػارف نيػػة العبػػادة ابعػػث

كاٞنوافػػػق كمػػػن لػػػو غػػػرض ُب الصػػػـو للثػػػواب كاٜنميػػػة للتػػػداكم، فكػػػل منهمػػػا لػػػو انفػػػرد 
رجى مػن فضػل هللا أف يثيبػو عليػو لكػن ال يقػع مواقػع الرضػى، كاٞنقػارف  استقل، فهذا يي 

ذا ينقص مػن الثػواب كما إذا كاف أيٌب ابلعبادة بتكلف فإذا رآه الناس خف عليو فه
بقػػدر ٓنقيقػػو مػػن العمػػل، اٞنشػػارؾ كمػػن كػػاف يعمػػل اٝنػػًن ألجػػل الثػػواب كمػػن أجػػل 
النػػاس، كلػػو انفػػرد كػػل منهمػػا دل يعملػػو فهػػذا الشػػك ُب بطبلنػػو كإحبػػاط ثوابػػو إال أف 

 .(ُ)يكوف ابعث أحد٨نا أقول فيثاب أك أيٍب بقدر مقامو
 

ا كىػو قػادر علػى االثالث لقيػاـ دل تنعقػد فرضنػا، ككػذا ال : لو نػول الفػرض قاعػدن
 .(ِ)تنعقد نفبلن ُب أظهر القولٌن

ك٩نػػػرايف فػػػيمن ٓنىىػػػر ـى ابلظهػػػر قبػػػل الػػػزكاؿ، لكػػػن األصػػػح ىنػػػا كجػػػو اثلػػػث: كىػػػو 
 
ن
 .(ّ)بو فبل تصح االتفرقة بٌن أف يكوف جاىبلن ابٜناؿ فتصح، أك عاٞن

ركػػوع كأتػػى بتكبػػًنة ك٩نػػرايف أيضنػػا فيمػػا إذا أدرؾ اٞنسػػبوؽ اإلمػػاـ راكعنػػا فبػػادر ابل
 أقواؿ: اإلحراـ أك بعضها بعد ْناكز حد القياـ، ففي انعقادىا نفبلن 

                              
ذكر  كبلمنا من ىذا القبيل عند حديثو حوؿ  ( دل أجده بنصو ُب اإلحياء، إال أف الغزارلُ)

الشركط الباطنة من أعماؿ القلب. انظر: اإلحياء، كتاب أسرار الصبلة كمهماهتا: 
ُ/ُُِ. 

للشربيين: ، اإلقناع ِٖكانظر النقل عنو ُب: غاية تلخيص اٞنراد من فتاكل ابن زايد: ص/
، أسىن ْٗ/ُ، مغين احملتاج: ُٔٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: َُٗ/ُ، حاشية اٛنمل: ّٗ/ُ

 .َّ/ُاٞنطالب: 
، ِٕٔ/ّ، اجملموع: ُْٕ/ُ، فتح العزيز: ُٔٔ/ِ، البياف: َٗ/ِ( انظر: الوسيط: ِ)

 .ُِ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُّْ/ُأسىن اٞنطالب: 
. ُب اجملموع ُُْٕ/ُح العزيز: ، فتٕٓ/ِ، اٜنلية: ُْ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)

ا ُنقيقة اٜناؿ فاألصح البطبلف؛ : " ِٕٖ/ّ
ن
لو أحـر ابلظهر قبل الزكاؿ، فإف كاف عاٞن

." ، كإف جهل كظن دخوؿ الوقت فالصحيح انعقادىا نفبلن  ألنو متبلعبه
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كال تنعقػد  (ُ) ينفػبلن  : إف علم ابلتحرصل دل تنعقد، كإف دل يعلم انعقػدت أصحها
فرضنا قطعنا
(ِ) . 

 .(ّ)ـ أف الصحيح أهنا تبطلك٩نرايف أيضنا فيما إذا قلب اٞنصلي ظهره عصرنا، كتقد  
ا لعجػػزه ٍب قػػدر علػػي القيػػاـ ُب أثنػػاء الصػػبلة فلػػم  كفيمػػا إذا صػػلى الفػػرض قاعػػدن

 . (ٓ)أهنا تبطل (ْ)كاألصح ىنا/ ،يقم، ىل تنقلب نفبلن ؟
م مػػػن ركعتػػػٌن لتػػػدارؾ قيمػػػت ٗناعػػػة فسػػػل  كفيمػػػا لػػػو أحػػػـر ابلفػػػرض منفػػػردنا ٍب أي 

 .(ٔ)األصح صحتها نفبلن ، اٛنماعة

                              
( ُب األصل: زايدة )كال(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من الركضة: ُ)

: "كأما اٞنسبوؽ فإف كاف عاٞنان  ُْٕ/ُُب فتح العزيز  -ر٘نو هللا-. قاؿ الرافعئّّ/ُ
أبنو ال ٩نوز إيقاع التكبًنة فيما بعد ٠ناكزة حد القياـ فاألظهر البطبلف، كإف كاف جاىبلن 

 فاألظهر أهنا تنعقد نفبلن كما ذكرن ُب التحـر ابلظهر قبل الزكاؿ". 
 ب.( ىذا ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىِ)

 .ُٔٗ/ُ، ٓنفة احملتاج: ّّٔ/ُ، الركضة: ُْٕ/ُانظر: فتح العزيز: 
 فما بعدىا.  َْٔراجع النص احملقق صػ  (ّ)

 .ُُِ/ْ، اجملموع مع تكملة السبكي: ّّٖ/ِكانظر: اٜناكم الكبًن: 
ـه: ّٗ/ُاألشباه كالنظائرُب  -ر٘نو هللا–قاؿ السيوطي   : نقل الصبلة إذل أخرل أقسا
 فرضو إذل فرضو فبل ٪نصل كاحده منهما.أحدىا: نقل 

 الثاشل: نقل نفلو راتبو إذل نفلو راتبو كوترو إذل سنة الفجر، فبل ٪نصل كاحده منهما.
 الثالث: نقل نفلو إذل فرضو فبل ٪نصل كاحده منهما.

الرابع: نقله فرضو إذل نفلو فهذا نوعاف: نقل حكمو كمن أحـر ابلظهر قبل الزكاؿ جاىبلن 
ا فتبطل صبلتو، كال ينقلب نفبلن على فيقع نفبلن  . كنقل نيةو أبف ينوم قبلو نفبلن عامدن

الصحيح، فإف كاف لعذرو، كأف أحـر بفرضو منفردنا ٍب أقيمت ٗناعةه، فسلم من ركعتٌن 
 ليدركها، صحت نفبلن ُب األصح.

 /أ(.ُٕٓ( هناية ؿ: )ْ)
 .ُٔٔ/ِ، البياف: ْٕ/ِة: ، اٜنليَٗ/ِ، الوسيط: َّّ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ٓ)
 .ِٖٖ/ّ( أم: اليت سل م منو، كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اجملموع: ٔ)



 

 
417 

فاٞنػػػذىب: أهنػػػم ، وقػػػت ُب أثنائهػػػاكفيمػػػا لػػػو شػػػرعوا ُب صػػػبلة اٛنمعػػػة فخػػػرج ال
يتموهنا ظهرنا، كْنزئهم
(ُ). 

، كعلى ىذا ُب انقبلهبػا نفػبلن كبطبلهنػا (ِ): ال ْنزئهم، ك٩نب االستئناؼوالثاين
 .(ّ)كجهاف

كالقػوالف ُب ىػذه اٞنسػألة كػالقولٌن فيمػا إذا أحػػـر ابٜنػج قبػل أشػهره ىػل ينعقػػد 
نػػاُب الفرضػػية دكف ُب صػػبلتو ّنػػا يي  ، كاألصػػل اٛنػػامع للمسػػائل: أف مػػن أتػػى(ْ)عمػػرة؟

 ،؟(ٓ)النفليػػػة ُب أكٟنػػػا أك ُب أثنائنهػػػا كبطػػػل فرضػػػو، ىػػػل تبقػػػى صػػػبلتو نفلػػػةن أـ تبطػػػل
 .(ٔ)كاألصح ٔنتلف ُب الصور

                              
، ُٓ/ُ، اإلقناع للماكردم: ْْ/ُ، التنبيو: ُِِ/ُ، اللباب: ُٔٗ/ِ( انظر: الوسيط: ُ)

 .ِٖٖ/ّاجملموع: 
. قاؿ العمراشل كابن الرفعة: حكاه صاحب )الفركع( ابن ِْٗ/ِ( انظر: فتح العزيز: ِ)

 .ُّٓ/ْ، كفاية النبيو: ٖٔٓ/ِ. كانظر: البياف اٞنكاـر الركايشلاٜنداد، ك)العدة( أبو 
.( ىذا ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ّ) انظر: هناية  كالوجو الثاشل: أهنا تبطل، كال تنقلب نفبلن

، البياف: ِِّ/ِ، اٜنلية: ّْٗ/ِ، التهذيب: ِٕٕ/ِالوسيط:  ،ِِٓ/ِاٞنطلب: 
 .ِْ/ْ، كفاية النبيو: ِٖٗٗ/ّ، اجملموع: ِْٗ/ِفتح العزيز: ، ٖٔٓ/ِ

 فيو ثبلثة طرؽ: (ْ)
 األكؿ: الصحيح أنو ينعقد عمرة ٠نزئة عن عمرة اإلسبلـ، كىو نص الشافعي ُب القدصل.

سب عمرة، كمن فاتو اٜنج.الثاشل: أنو يتحل ل أبفعاؿ عمرة، كال   ٪ني
الثالث: أنو ينعقد إحرامو هبما فإف صرىفو إذل عمرة كاف عمرةن صحيحةن، كإال ٓنل ل بعمل 

، اٜناكم ُْٔ/ْ، هناية اٞنطلب: ُٖٕ/ِانظر: التعليقة:  عمرة كال ٪نسب عمرة.
، اجملموع مع تكملة السبكي: ِّٗ/ّ، فتح العزيز: ُِِ/ّ، اٜنلية: ِٖ/ْالكبًن: 

 .ِٓ/ْ، ٓنفة احملتاج: ُّْ/ٕ
 .َْٕ/ُ، فتح العزيز: ُِٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
:  ُْٕ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا–قاؿ الرافعي ( كىو اٞنذىب، أهنا ٔنتلف ُب الصور. ٔ)

 ."فيو قوالف، ذكر األئمة: أهنما مأخوذاف ابلنقل كالتخريج من نصوص ٢نتلفة للشافعي
 .ُُ/ِ، ٓنفة احملتاج: ٖٖ/ِ، النجم الوىاج: ّّٓ/ُكانظر: الركضة: 
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 (ُ)كىػيي  ،كأما ١نل النية، فهو ُب الصبلة كغًنىا من العبادات كغًنىػا القلػب
كال يكفػي النطػق  ،(ّ)كال يشرتط فيها كبلـ لسػاشل كال نفسػاشل .(ِ)القصد إذل الشيء

كال النطػػػق ِنػػػبلؼ مػػػا ُب  ،كال يضػػػر عدمػػػو مػػػع كجػػػود القصػػػد ،هبػػػا مػػػع غفلػػػة القلػػػب
سػػتحب أف ٩نمػػع بػػٌن لكػػن يي  ،القلػػب كمػػا لػػو نطػػق الظهػػر كسػػبق لسػػانو إذل العصػػر

 .(ٓ)كالتلفظ ابللساف (ْ) قصد القلبي
 .(ٔ)نو ٩نب اٛنمع بينهماكعن الزبًنم أنو ذكر قوالن أ

ر تصػو  ستحب التلفظ ابلنية مقػارنن ٟنػا ُب غػًن الصػبلة، كال يي قاؿ ابن الصباغ: يي 
ـ الػػتلفظ هبػػا قبلػػو، ٍب يستصػػحب ذكرىػػا بقبلػػو حػػ، يػػتم قػػد  ذلػػك ُب الصػػبلة؛ فإهنػػا تي 

 .(ٖ)١نموؿ على ىذا (ٕ)التكبًن، ككبلمهم

                              
 . كىو الصحيح لغة.َُٔ/ِ( ُب األصل: )كىو(. كاٞنثبت من البياف: ُ)
، النظم اٞنستعذب: ّٖ/ُ( ىذا تعريف النيو. انظر: اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع: ِ)

 .ِّْ/ُ، التعريفات الفقهية: ُُص/
 قليب.  ( أم: ال يشرتط ُب النية حديث لساشل كالّ)
 .ٔ/ّ( ُب األصل: )بٌن القصد كالقلب(، ىكذا. كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)
 ُب ذلك عن األصحاب ثبلث أحواؿ: ُٗ/ِذكر اٞناكردم ُب اٜناكم الكبًن( ٓ)

 األكذل: أف ينوم بقلبو، كيلفظ بلسانو، فهذا ٩نزئو، كىو أكمل أحوالو.
ال ٩نزئو؛ ألف ١نل النية االعتقاد ابلقلب، كما الثانية: أف يلفظ بلسانو كال ينوم بقلبو، فهذا 

زئو لعدكلو بكل كاحد منهما عن جارحتو.  أف ١نل القراء كالذكر اللساف، ال ٩ني
زئو.  الثالثة: أف ينوم بقلبو كال يلفظ بلسانو، فمذىب الشافعي ٩ني

، اٞنهذب: ِٗ/ُ( كىو كجو ضعيف، غل طو ٗنهور األصحاب. انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
  .ُٗ/ِ، اجملموع: َْٕ/ُ، فتح العزيز: َُٔ/ِ، البياف: َٕ/ِ، اٜنلية: ُّْ/ُ

( أم: ما نيقل عن بعض األصحاب: أنو ييستحب اٛنمع بٌن قصد القلب كالتلفظ ٕ)
 ابللساف.  

 .ٔٗ/ُ، اٞننهاج القوصل : َُّ( انظر: الشامل، كتاب الصبلة: ص/ٖ)
بعد أف ذكر – ُِّ/ِِموع الفتاكل ُب ٠ن -ر٘نو هللا-قاؿ شيا اإلسبلـ ابن تيمية 

: "لقد تنازع الناس ُب -خبلفنا ُب ذلك بٌن بعض متأخرم أصحاب اٞنذاىب األربعة
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: ينػػػوم صػػػبلتو ُب -هنع هللا يضر-الشػػػافعي قػػػاؿ  ،: يف وقـــت النيـــة(ُ)النظـــر الثالـــث
ة للتكبػػًن، كُب كيفيػػة . فيجػػب أف تكػػوف النيػػة مقارنًػػ(ِ)حالػػة التكبػػًن ال بعػػده كال قبلػػو

 اٞنقارنة ثبلثة أكجو:
، أنػو يبتػدئ النيػة ابلقلػب مػع ابتػداء -كنسب إذل اٞنشػايا اٞنتقػدمٌن-: أحدىا

 .(ّ)التكبًن كيفرغ منها مع فراغو منو
الػػػذم  (ْ)تصػػػور انبسػػػاطها علػػػى أزمنػػػة مرتتبػػػة، ك إ٧نػػػايكالنيػػػة ال يي  قػػػاؿ اإلمػػػاـ:

بىًسػػطي ُب التكبػػًن علػػـو متعاقبػػة متعػػددة متعلًٌ  قػػة ابلصػػبلة اٞننويػػة، فيستصػػحب أكالن يػىنػٍ
كالظهريػػػػػة كالعصػػػػرية كالفرضػػػػػية   ؛ذات الصػػػػبلة كمػػػػػا ٩نػػػػب التعػػػػػرض لػػػػو مػػػػػن صػػػػفاهتا
ٞنوصػػػػوؼ آبخػػػػر أكٟنػػػػا عػػػػن أكؿ كاألدائيػػػػة بطػػػػوؿ التكبػػػػًن، كيقػػػػرتف القصػػػػد إذل ىػػػػذا ا

. كيبعػد ىػذا عػن (ٓ)التكبًن، فيكوف استحضار ىذه العلـو من أكؿ التكبػًن إذل آخػره

                                                                            
استحباب التلفظ ابلنية، كاألصح أنو ال يستحب ذلك، بل التلفظ ابلنية نقص ُب العقل 

أكل الطعاـ، كالدين، أما ُب الدين؛ فؤلنو بدعة، كأما ُب العقل؛ فؤلف ىذا ّننزلة من يريد 
فقاؿ: أنوم بوضع يدم ُب ىذا اإلنء أشل آخذ منو لقمة فأضعها ُب فمي فأمضغها، ٍب 

 أبتلعها ألشبع، فهذا ٘نق كجهل".
 من النص احملقق.  َْٓ( سبق النظر الثاشل ُب كيفية النية، صػُ)
 .ُٗ/ِ، الوسيط: َُٕ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ِ)
 .ِٕٕ/ّ، اجملموع: ّْٔ/ُلعزيز: ، فتح اّٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
 .ُُّ/ِ( ُب األصل: )ال(. كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: ْ)
كعبارة ابن . ُٗ/ِ. ذكره الغزارل أيضنا ُب الوسيطُُْ-ُُّ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)

: "قوؿ الغزارل: "يبسط النية على  ُٖ/ُِب شرح مشكل الوسيط -ر٘نو هللا-الصبلح
أكٟنا على أكلو، كآخرىا على آخره"، كىذا تساىل منو ُب العبارة؛ التكبًن ُنيث ينطبق 

فإف نفس النية عنده كعند احملققٌن ال يتصور انبساطها؛ فإهنا قصد، كالقصد إ٧ٌنا يوجد ُب 
ٜنظة كاحدة، كإ٧ٌنا الذم ينبسط على التكبًن على ىذا الوجو علـو متعددة بصفات 

ا، كفرضنا، كغًن٨نا، فيحصرىا ُب ذىنو من أكؿ الصبلة اٞننوية، متعددة من كوهنا: ظهرن 
التكبًن إذل آخره، فإذا تكامل ُب ذىنو ُب آخر التكبًن العلم بصفات الصبلة قصد حينئذو 
، كعلى آخره القصد إذل فعل الصبلة  فعلها، فينطبق على أكؿ التكبًن أكؿ تلك العلـو
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 .(ُ)اإلماـ، كاعرتض عليو فيو، كأنكر احملققوف ىذا القوؿ
٩نػب اقػرتاف النيػة هبمػزة التكبػًن دكف بسػطها  (ِ): الصػحيح، أنػو/والوجو الثـاين
: ٩نػػب أف تتقػػدـ النيػة علػػى التكبػػًنة (ْ)قػػاؿ ٗناعػة ،علػى ىػػذاف .(ّ)عليػو، بػػل ال ٩نػػوز

 . (ٔ)أكٟنا عن أكؿ التكبًن رً أتخْ  (ٓ)يكلو  بشيء يسًن ليأمن من
. كلػو قػدمها فاالعتبػار ابلنيػة اٞنقارنػة، ٍب إف قػدمها (ٕ)كقاؿ األكثػركف: ال ٩نػب

 يقدمها، ففي كجوب استدامة النية إذل آخر التكبًن كجهاف:أك دل 
 .(ٗ). كجـز الركايشل ّنقابلو(ٖ): ٩نبأصحهما

                                                                            
ليقرتف نفس النية بوا. كقد اٞنوصوفة بتلك الصفات اٞنعلومة، كآخره ىو كقت انعقادىا ف

 ".أشار إذل ىذا فيما أتى بو من التحقيق بعده، كىذا ٓنقيق سبق إليو شيخو إماـ اٜنرمٌن
 .ُٖ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ُ)
 /ب(.ُٕٓ( هناية ؿ: )ِ)
كلو عزبت نيتو قبل أف يبتدئ ٨نزة : " ِٕ/ُِب التهذيب -ر٘نو هللا–( عبارة البغوم ّ)

 التكبًن دل ٩نز".
، شرح ٕ-ٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: ّٕ-ِٕ/ِىذا الوجو ىو اٞنذىب. انظر: التهذيب: 

 . ِْ/ُ، السراج الوىاج: ِّّ/ُ، الركضة: ّْٔ/ُ، فتح العزيز: ّٖ/ِاٞنشكل: 
، كفاية النبيو: ّْٔ/ُمنهم أبو منصور بن مهراف شيا األكدف. انظر: فتح العزيز: ( ْ)

ّ/ٕٖ. 
(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من: فتح العزيز: ( ُب األصل: )كلو نسي سرًّا آبمنٓ)

 . ِّّ/ُ، كالركضة: ّْٔ/ُ
 .ِٖٕ/ّ، اجملموع: ّْٔ/ُ، فتح العزيز: ِٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو ال ٩نب أف تتقدـ النية على التكبًن كلو بشيء يسًن.ٕ)

، فتح العزيز: ٔ/ُِنر اٞنذىب:  ،َُٔ/ِ، البياف: ِٖ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
 .ِٖٕ/ّ، اجملموع: ّْٔ/ُ

، فتح العزيز: ُٔٔ/ِ، البياف: ِٗ/ِنظر: اٜناكم الكبًن: ا ( ىذا ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ٖ)
 .ُٖ/ّ، كفاية النبيو: ّْٔ/ُ

 .ٕ-ٔ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٗ)
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ػػػاكأمػػػا بعػػػػد التكبػػػًن فػػػػبل يي  ، لكػػػػن (ُ)شػػػرتط استصػػػػحاب النيػػػة، كال يضػػػػر عيزيٍكهبي
  شرتط أف ال أيٌب ّننافيها.يي 

 ٍب اٞنستداـ إذل آخر الصبلة ليس نفس النية كإ٧نا ىو العلم ُنصوٟنا كبذكرىا بقلبو.
غػػًن مػػا تعلقػػت بػػو تلػػك خػػر مرتتبػػة متعلقػػة بقػػاؿ ابػػن الصػػبلح: كحاصػػلو علػػـو أي 

العلػػـو اٞنتقدمػػة، إذ تلػػك متعلقػػة بصػػفات الصػػبلة، كىػػذه متعلقػػة َنػػرايف نيػػة الصػػبلة 
 .(ِ)بصفاهتا

، أنػػو ال يلػػـز ىػػذا التػػدقيق ُب اٞنقارنػػة ُب -كاختػػاره اإلمػػاـ كالغػػزارل-: والثالــث
ي ػػػةً  ٍلعيٍرًفي ػػػةً الػػوجهٌن، كيكفػػػي اٞنقارنػػػة ل ُنيػػث يعػػػد مستحضػػػرنا للصػػػبلة غػػػًن غافػػػل  اٍلعىامًٌ

. كنسػػبو اإلمػػاـ إذل العػػراقيٌن كعػػ كا عنػػو أبنػػو (ْ). قػػاؿ النػػوكم: كىػػو اٞنختػػار(ّ)عنهػػا
وىم أبنػو . ككبلـ الغػزارل ييػ(ٓ)نة النية ابٟنمرة كبسطها على ٗنيع التكبًنيتخًن بٌن مقارى 

 . (ٔ)يتخًن بٌن التقدصل على التكبًن كالبسط، كليس كذلك
خبل أكؿ التكبًن عن النية دل تنعقد صبلتو قطعنا، ِنػبلؼ مػا إذا خػبل أكؿ   كلو

 .(ٕ)كناية الطبلؽ عنها فإنو يقع ُب كجو
                              

يبىٍ قػىتىلى كضىرىبى –: بػىعيد. كعىزىبى -قػىعىدى  من ابب-عىزىبى الشيء عيزيكابن : من ( العيزكبُ) -من ابى
، فقوٟنم: عىزىبىٍت النًٌي ةي: أم غىابى عنو ذكريىا. ، كبو ٚنيًٌيى ، فهو عىاًزبه  : غىابى كخىًفيى

  . مادة: عزب.َْٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ِٓ/ُانظر: النظم اٞنستعذب: 
 .ُٖ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ِ)
، كفاية األخيار: ِٖ/ِ، شرح اٞنشكل: ُٕٓاب الصبلة: ص/( انظر: البسيط، كتّ)

 .ٕٓ/ُ، فتح القريب: َُّ/ُ، الغرر البهية: َُِ/ُ
 .ِٖٕ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
 .ُُّ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
( أم: كبلـ الغزارل اٞنذكور آنفنا، كىو الوجو الثالث ُب كيفية اٞنقارنة، كانظر: البسيط،  ٔ)

 .ِٖ/ِ، شرح اٞنشكل: ُٕٓص/كتاب الصبلة: 
: "كاختلف أصحابنا ُب الوقت الذل تعت   َُِ/ُُٕب اجملموع  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم( ٕ)

فيو النية ُب الكناايت: فمنهم من قاؿ: إذا قارنت النية بعض اللفظ من أكلو أك من آخره 
كمنهم من كقع الطبلؽ كما أف ُب الصبلة إذا قارنت النية جزءنا منها صحت الصبلة. 
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، كىػػػو ركػػػن ُب الصػػػبلة، كبػػػو افتتاحهػػػا، فيػػػدخل ُب : التكبـــًن(ُ)الـــركن الثـــاين
ة ، كقػوؿ أيب حنيفػ(ّ). كفيو كجو: أنو يدخل فيها بفراغو من التكبًن(ِ)الصبلة ابٟنمزة

ُب الصػبلة  :، كىو مقتضػى قػوؿ الطػ م(ْ)أف يكوف من الشرائط ال األركاف كمقتضاه
طهػػػارة اٜنػػػػدث،  ؛منهػػػا قبػػػل الػػػػدخوؿ (ٓ)الرابعيػػػة  ٙنػػػسي كأربعػػػػوف خصػػػلة،  ٖنػػػػافي

كطهػػػػارة اٝنبػػػػث، كسػػػػرت العػػػػورة، كالعلػػػػم بػػػػدخوؿ الوقػػػػت، كاسػػػػتقباؿ القبلػػػػة، كالنيػػػػة، 
 كالعاجز:كالكبلـ فيو ُب القادر . (ٔ)كالتكبًن

ا إذل لفػػظ هللا. كال فيتعػػٌن عليػػو االتيػػاف بلفػػظ التكبػػًن مي ، أمــا القــادر عليــو سػػندن
٩نوز لو العدكؿ إذل ذكر آخػر كإف قىػارىبى معنػاه، كقػوؿ: الػر٘نن أجػل، كالػرب أعظػم. 

ا إذل غػػًن لفػػظ هللا تعػػاذل، كقػػوؿ  (ٕ)الػػر٘نن الػػرحيم،/ :كال االتيػػاف بلفػػظ التكبػػًن مسػػندن

                                                                            
قاؿ: ال تصح ح، تقارف النية ٗنيعها، كىو أف ينول كيطلق عقيبها، كىو ظاىر النص 
ألف بعض اللفظ ال يصلح للطبلؽ فلم تعمل النية معو، فأما الصبلة فبل تصح ح، 
تقارف النية ٗنيعها أبف ينول الصبلة كيك  عقيبها، كم، خبل جزء من التكبًن عن النية دل 

 تصح صبلتو".
 ، من النص احملقق. ّٖٗ( سبق الركن األكؿ )النية(، صػُ)
: "يتبٌن دخولو ُب الصبلة من حٌن  ُّٗ/ِ( عبارة ابن حجر اٟنيثمي ُب ٓنفة احملتاج ِ)

 النطق ابٟنمزة".
 .َٗ/ِ، النجم الوىاج: ٔ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)
صح الصبلة إال هبا، قاؿ الكىٍرًخي من أصحاب أيب حنيفة: تكبًنة اإلحراـ شرط ال ت (ْ)

، البناية شرح ُِٓ-ُِْ/ُانظر: ٓنفة الفقهاء: . كمنهم من حكاه عن أيب حنيفة
 .ُٓٓ/ِاٟنداية: 

: كتظهر فائدة اٝنبلؼ بيننا كبينو فيما لو   َِٗ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم
ظهور زكاؿ  كٌ  كُب يده ٤ناسة ٍب ألقاىا ُب أثناء التكبًنة، لو شرع ُب التكبًنة قبل

 . الشمس ٍب ظهر الزكاؿ قبل فراغها فبل تصح صبلتو عندن، كتصح عنده كسرت العورة
 .ُّٕ/َِ، كاٟنداية: ِْٓ/ّ( ُب األصل: )ٙنسة(، كاٞنثبت من: كفاية النبيو: ٓ)
 .ِْٓ/ّ،كفاية النبيو: ُّٗ/ِ،ُُٓ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ٔ)
 /أ(.ُٕٔ( هناية ؿ: )ٕ)
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 كال االتياف برتٗنتو بلساف آخر. أك اٞنلك أك .
كفيو كجو: أهنا تنعقد بقوؿ: الػر٘نن أكػ ، أك الػرحيم أكػ ، اكتفػى بلفػظ أكػ  

ا إذل اسم من أٚنائو تعاذلمي   . كمقتضاه الطرد ُب غًن٨نا، كالقدكس أك .(ُ)سندن
، كما تنعقد بقولػو: هللا أكػ  مػن كػل (ِ)كتنعقد بقولو: هللا األك ، على اٛنديد

 .(ّ)شيء، أك أك  كأجل كأعظم، كبقولو: هللا أك  كبًننا
كلو فصل بٌن لفظيت التكبًن بصفة من صفاتو، كقولو: هللا اٛنليل األك ، كهللا 
عز كجل أك ، كهللا ال إلو إال ىو أك ، دل تنعقد قطعنا. كما ال تنعقػد إذا كقػف بػٌن 

 لفظتيو كقفة طويلة.
ُب  :األكػػػػ  هللا، فظػػػػاىر كػػػػبلـو ُب اٞنختصػػػػركلػػػػو عكسػػػػو فقػػػػاؿ: أكػػػػ  هللا، أك 

، كُب األـ أنو لو قاؿ: علػيكم السػبلـ، ُب آخػر الصػبلة، (ْ)زئو)األك  هللا(، أنو ال ٩ني 
 كلؤلصحاب طريقاف: ،(ٓ)زئو٩ني 

 .(ٔ): تقرير النصٌنأظهرمها
، فيخػػػرج منهػػػا ثبلثػػػة (ٕ): أنػػػو ال ٩نزئػػػو فيهػػػاأظهرمهـــا: فيهمػػػا قػػػوالف: واثنيهمـــا

 .(ٖ)زئو ُب التكبًن األك  هللا، دكف أك  هللا: أف ٩ني رابع وجوأكجو، كفيو 

                              
: كىو شاذ ضعيف. -ر٘نهما هللا-، كقاؿ النوكم-ر٘نهما هللا-( حكاه ابن كج كالرافعيُ)

 .ّٖ/ّ، كفاية النبيو: ِِٗ/ّ، اجملموع: ِْٕ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .َُٕ/ٖ، اٞنختصر: ُِِ/ُ( انظر: األـ: ِ)
 .ّّٔ/ُ، الركضة: ٕٔ/ِ( انظر: اٜنلية: ّ)
كلو عكس فقاؿ: : " ّْٕ/ُُب فتح العزيز . عبارة الرافعيَُٕ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ْ)

األك  هللا فظاىر كبلمو ُب األـ كاٞنختصر أنو ال ٩نوز، كنص ُب األـ على أنو لو قاؿ ُب 
آخر الصبلة: عليكم السبلـ، ٩نزئو كإف كاف مكركىنا، فاختلف األصحاب على 

 ، ىكذا.طريقٌن.."
 .ِْٔ/ِف: ، البيأُْ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُْٔ/ُ( انظر: األـ: ٓ)
 .ّّٕ/ُ، الركضة: ّْٕ/ُ( عليو العمل ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ٔ)
 .ْٖ-ّٖ/ّ، كفاية النبيو: ّّٕ/ُ، الركضة: ٕٕ/ِ( كىو اٞنعتمد. انظر: اٜنلية: ٕ)
 .ّٖ/ّ( انظر: كفاية النبيو: ٖ)
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ك٩نب االحرتاز ُب التكبًن عن االتياف هبمػرة أخػرل لػو أبف يقػوؿ: آهلل أكػ  ؟، 
 بناء من زايدة ضػمة إليهػا، أك أبلػفو بنػاء مػن ميتىحىرًٌكىةو  أىكٍ  سىاًكنىةو أك كاكو بٌن الكلمتٌن 

، كغػػًن تشػػديد الػػراء، فػػإف حصػػل شػػيء مػػن ذلػػك دل (ُ)زايدة فػػتح البػػاء فيصػػًن أىٍكبىػػار
 يصح تكبًنه.

قاؿ الشيا أبػو دمحم: كال ْنػوز اٞنػدة إال علػى األلػف الػيت بػٌن الػبلـ كاٟنػاء إذا دل 
يفرط فيها، كإذا قاؿ: أصلي الظهر إمامنا أك مأمومنا هللا أك ، فليقطع اٟنمزة من قولو 

. كال يػيٍعػرىبي آخػر (ِ)، فلو كصل فذىبت ُب الدرج فهو خبلؼ األكذل كيصػحك٫نففها
 ييسىك نى.  (ّ)أك  بل يستحب  أفي

ػػػا ُنيػػػث يلزمػػػو القيػػػاـ، فلػػػو كقػػػع بعػػػض حركفػػػو ال ُب حػػػد  ك٩نػػػب أف يكػػػ  قائمن
 .(ْ)القياـ؛ فقد تقدـ ذكر اٝنبلؼ ُب انعقاد صبلتو نفبلن 

 (ٓ)لىغىػػطو ك٩نػػب أف ييسػػًمع نفسػػو إذا كػػاف صػػحيح السػػمع كال عػػارض ٬ننعػػو مػػن 
 كغًنه، فإف كاف شيء من ذلك أتى بو ُنيث يسمع نفسو لو دل يكن اٞنانع.

 فلو حالتاف: ،عن كلمة التكبًن وأما العاجز
ؾ لسػانو كشػفتيو رًٌ ك٥نوه، فعليو أف ٪ني  (ٔ): أف ال ٬نكنو النطق هبا ٝنرسإحدامها

                              
ها ٗنع من أٚناء اٜنيض، كبفتح -بكسر اٟنمزة-"ألف ًإٍكبىار  : ّّٔ/ُ( ُب حاشية اٛنملُ)

ا كفر". -بفتحتٌن-كى ى   كىو الطبل الكبًن الذم لو كجو كاحد، كمن قاؿ ذلك متعمدن
 .ِِٗ/ّ، كالنقل عنو ُب اجملموع: ِّٗ( انظر: التبصرة: ص/ِ)
 ( ساقط من األصل، كاألكضح ّنا أثبت بٌن اٞنعقوفتٌن.ّ)
 .ُْٓ( راجع النص احملقق صػْ)
. مادة: ِٖ/ٖ، هتذيب اللغة : ّٕٖ/ْ. انظر: العٌن: أصواته مبهمةه ال تفهم: الل غىطي  (ٓ)

 لغط.
: ىو آفة ُب اللساف ال ٬نكن معها أف يعتمد مواضع اٜنركؼ، كىو أعم من البكم؛ اٝنرس( ٔ)

النتظامو العارض األصلي، فالبكم ٢نصوص ابألصلي، كاألخرس: ىو الذم خلق كال 
، اتج ِّْ/ُانظر: الكليات:  كاألبكم: ىو الذم لو نطق كال يعقل اٛنواب.نطق لو، 
  . مادة: خرس.ُٔ/ٕالعركس: 
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ابلتكبػػًن قػػدر إمكانػػو، كإف كػػاف نطقنػػا لكػػن ال يطاكعػػو لسػػانو أف أيٌب هبػػا  (ُ)كٟنىىاىتىػػو
 .(ّ)يؤدم معناه/ (ِ)لزمو االتياف برتٗنتو كليس لو العدؿ إذل ذكر  آخري

يػ ري فػى  ،كٗنيع اللغات ُب الرتٗنة سواء  .(ْ)بينها على الصحيح يػىتىخى
نًي ةي كقيػػػػل:  متقػػػػدمتاف علػػػػى غًن٨نػػػػا، ٍب الفارسػػػػية مقدمػػػػة علػػػػى  اٍلًعبػٍرىانًي ػػػػةي ك  الْسػػػػٍرايى
نًي ةى كقاؿ اٞناكردم: إذا أحسن  ،(ٓ)الرتكية كاٟنندية  كالفىارًًسي ةى فثبلثة أكجو: الْسٍرايى
 : يك  ابلفارسية.أحدىا

                              
ا كالل هىوىاتي كالل هىيىاتي أيضنا، كىي الل هاةي  (ُ) : اٍٟنىنىةي اٍلميٍطًبقىةي ُب أقصى سقف الفم، كاٛنمع: الل هى

 . مادة: ٟنا.ُِّ/ٓ، مقاييس اللغة: ٖٖ/ْالعٌن: . انظر: ٜنمة مشرفة على اٜنلق
 . كىو الصحيح لغة.ْٗ/ِ( ُب األصل: )اخرل(، كاٞنثبت من الوسيط: ِ)
 /ب(.ُٕٔ( هناية ؿ: )ّ)
 .َُْ/ُ، كفاية األخيار: ّّٕ/ُ، الركضة: ْْٕ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ْ)
  و شاذ ضعيف".: "كى ِّٗ/ّاجملموع ُب  -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٓ)

نًي ةي  ككانت  ،: فهي لغة منسوبة إذل أرض سورستاف، كىي العراؽ، كىي لغة النبطالْسٍرايى
، السراينية على عهد اٞنسيح اللغة العامة ُب سورية كفلسطٌن، ٣نزكجة بقليل من الع ية

، خطط ْٕٓ/ِمراصد االطبلع: ، ُِٖ/ْانظر: معجم البلداف:  كهبا نزلت التوراة.
 .َِِ/ُ، فتاكل الشيا دمحم بن إبراىيم: ّٗ/ُالشاـ: 
رىانًي ةي  : لغة سامي ةه يتكل مها اليهود تتشابو مع اللغة العربية ُب كثًن من تصريفاهتا، كىي اٍلًعبػٍ

٤نيل. انظر: الدرر السنية: ، هبا نزؿ اإللغة اليػىهيود، كىي لغة معدكلة عىن السراينية
، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: َِِ/ُ، فتاكل الشيا دمحم بن إبراىيم: ِٗٓ/ّ
 .َٕٓ/ُِ، اتج العركس: ُُْٓ/ِ

: معركفة، كىي أكثر لغات الرتؾ انتشارنا كأكثرىا ٓنٌداثن كتنتشر ُب تركيا، كق ص كالرتكية
لغة أقلية ُب كل من العراؽ, كاليونف، كٗنهورية مقدكنيا،  الشمالية بشكل رئيسي، كتعد

انظر: أطلس دكؿ العادل:  ككوسوفو، كألبانيا، كبضعة دكؿ كأقاليم أخرل ُب أكركاب الشرقية.
 .َّّ، موسوعة اٞندف العربية كاإلسبلمية: ص/ّْص/

ىي ٗنهورية تقع ُب جنوب آسيا، : معركفة، فهي لغة يتكلم هبا ٗنهورية اٟنند، ك كاٟنندية
كتعت  سابع أك  بلد من حيث اٞنساحة اٛنغرافية، كللغة اٟنندية انتشار كبًن ُب عدد من 

 .ُُٔ/ٔ، دراسات ُب الداينت اٟنندية: ُٗٓانظر: أطلس دكؿ العادل: ص/ ببلد العادل.
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نًي ة: واثنيها  .الْسٍرايى
يػ ػػري : اثلثهــا  الفارسػػية بينهمػػا. فػػإف كػػاف ٪نسػػن الرتكيػػة كالفارسػػية ففػػي تػىعىػػٌْنً  يػىتىخى

. فإف كاف ٪نسن الرتكية كاٟنندية ٫نيىيػ ري ببل خبلؼ(ُ)كجهاف
(ِ). 

 

، أك مراجعػػػة الثانيـــة : أف ٬نكنػػػو كسػػػب القػػػدرة عليهػػػا، إمػػػا ابلػػػتعلم مػػػن إنسػػػافو
 موضع كيًتبى عليو لفظ التكبًن فيلزمو ذلك.

علـى فإف كاف ُب ابدية ال ٩ند فيها من يعلمو، لزمو السػًن إذل بلػد أك قريػة ليتعلمهػا، 
 .(ّ)الصحيح
 .(ٓ)كضعفو اإلماـ ،كقطع بو اٞناكردم ،، كأيٌب برتٗنتو(ْ): الواثنيهما

كمػػن عجػػز عػػن الػػتعلم فػػأتى ابلرتٗنػػة ففػػي اٜنالػػة األكذل ال إعػػادة عليػػو ككػػذا ُب 
ػػالثانيػػة إف ضػػاؽ الوقػػت عػػن  ر الػػتعلم مػػع الػػتمكن حػػ، ضػػاؽ الوقػػت الػػتعلم، كإف أخ 

 .(ٔ)أعاده على الصحيح
: فرفع اليدين معو، كع  بعض قدماء األصحاب أنو فصل: وأما سنن التكبًن

  .(ٕ)٩نب، كفرؽ نٗناع من يعتد بو قبلو

                              
 يك ًٌ ابلفارسية، فهي أكذل من الرتكية. األول: الوجهاف:( ُ)

، النجم ِّٗ/ّاجملموع: ، ٔٗ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  أنو ُب ذلك ابٝنيار. الثاين:
 .ُٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: ّٗ/ِالوىاج: 

 .ٔٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
، النجم ِْٗ/ّ، اجملموع: ْْٕ/ُ، فتح العزيز: ٓٗ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: الوسيط: ّ)

 .ُّٔ/ُحاشييت قليويب كعمًنة: ، ُِّ/ُ، اإلقناع للشربيين: ّٗ/ِالوىاج: 
 .ّٗ/ِ، النجم الوىاج: ْْٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .ْْٕ/ُ، فتح العزيز: ُِّ-ُُّ/ِ، هناية اٞنطلب: ٕٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)
، ِْٗ/ّ، اجملموع: ْٕٓ/ُ، فتح العزيز: ٕٗ/ِانظر: اٜنلية: ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ٔ)

 .ُٔ/ِة احملتاج: ، ٓنفَٕ/ُفتح الوىاب: 
ذلك عن اٞنتورل فقاؿ: "كنقل اٞنتورل عن بعض العلماء  َّٓ/ّ( حكى النوكم ُب اجملموع ٕ)

أنو أكجب الرفع, كرأيت أن فيما علق من فتاكل القٌفاؿ أف اإلماـ البارع ُب اٜنديث 
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ف ضػػػمها كال تفر٩نهػػػا بػػػل كل ػػػقػػػاؿ الغػػػزارل: ال يي  ؟.(ُ)كىػػػل يفػػػرؽ بػػػٌن أصػػػابعو
 .(ّ)على ىيئاهتا (ِ)منشورةيرتكها 

كقػػػاؿ صػػػاحب اٞنهػػػذب، كاٛنمهػػػور،  .(ْ)كقػػػاؿ الرافعػػػي: يفرقهػػػا تفريقنػػػا كسػػػطنا
 .(ٓ)كركاه احملاملي عن األصحاب: يستحب تفريقها

 قاؿ األصحاب: لؤلصابع ُب الصبلة أحواؿ:
: حالة الرفع ُب التحػـر كالركػوع كالرفػع منػو كالقيػاـ كالتشػهد، فيسػتحب إحداىا

 فيها.التفريق 
 فرقها فيها.: حالة القياـ كاالعتداؿ من الركوع، فبل يي والثانية
 ستحب تفريقها على الركبتٌن.: حالة الركوع، كيي الثالثة
 ستحب ضمها كتوجيها إذل القبلة.: حالة السجود، كيي الرابعة

 : حالة اٛنلوس بٌن السجدتٌن، كفيها كجهاف:اخلامسة
 : أهنا كحالة السجود.أصحهما

                                                                            
ا دل كالفقو أاب اٜنسن أ٘ند بن سيار اٞنركزم من متقدمي أصحابنا ُب طبقة اٞنزشل قاؿ: إذ

يرفع يديو لتكبًنة اإلحراـ ال تصح صبلتو; ألهنا كاجبة، فوجب الرفع، ِنبلؼ ابقي 
التكبًنات ال ٩نب الرفع ٟنا; ألهنا غًن كاجبة, كىذا الذم قالو مردكد نٗناع من قبلو". 

 .ّْٗانظر اٞنسألة ُب: التتمة ص/
 ( مسألة تفريق األصابع عند التكبًن. ُ)
كاف يػىٍنشيري   -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النيب» :: "الن شر، خبلؼ الط يًٌ كمنو ْْٔ/ُزًلٌ ( ُب اٞنغرب للميطىرًٌ ِ)

، كأبو ْٖٓ: ، رقمِّّ/ُ)أخرجو ابن خز٬نة ُب صحيحو:  ،«أصابعو ُب الصبلة نىٍشرنا
، كاٜناكم النيسابورم ُب اٞنستدرؾ ُٕٗٔ: ، رقمٔٔ/ٓحاًب ابن حباف ُب صحيحو: 

-(، قالوا: ىو أف ال ٩نعلها ميٍشتنا، كالن شىري ٕٖٓ: م، رقّٗٓ/ُعلى الصحيحٌن: 
، كالقبض ّنعىن اٞنقبوض". -بفتحتٌن  اٍلمىٍنشيوري

 .ٓٗ/ِ، الوسيط: ٗٗ( انظر: اٝنبلصة: ص/ّ)
 .َِٓ/ّكفاية النبيو: ،  َّٕ/ّاجملموع: ( انظر: ْ)
 .َِٓ/ّ، كفاية النبيو: َّٕ/ّ، اجملموع: َُُ/ُ، اللباب: ُّٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)
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: أهنا ترتؾ على سىًجي ًتهاواثنيهما
(ُ). 

ػػبًٌحىةى : حالػػة التشػػهد ابليمػىن مقبوضػػةى األصػابع إال السادسـة ػػاـً كُب  ،اٍلميسى بٍػهى  اإٍلً
 .(ّ) ، كُب اليسرل الوجهاف اللذاف ُب حالة اٛنلوس بٌن السجدتٌن(ِ)خبلؼ أيٌب

 ويف الفصل مسائل:
ػػػٍذكى ، كالػػػنص ُب األـ (ْ)ُب قػػػدر الرفػػػعاألوىل:   (ٓ)كاٞنختصػػػر: أنػػػو يرفػػػع يديػػػو حى

 . (ٕ)، كتبعو األكثركف(ٔ)منكبيو
ا ُنيػػث ٓنػػاذم أطػػراؼ أصػػابعو أعػػارل الػػنص: أنػػو يرفعهمػػ (ٖ)كركل ٗناعػػة عػػن/

 .(ُُ)منكبيو (َُ)أذنيو  ككفاهي (ٗ)أذنيو كإهباماه شحمة
                              

ا الشيءي يىٍسجيو سىٍجونا: سكن كداـالسىًجي ةي  (ُ)  .: اٝنيليقي كالطبيعة، يقاؿ: سىجى
 . مادة: سجا.ِِّٕ/ٔ، الصحاح: َُٗ/ُانظر: التوقيف: 

 ( مسألة مقدار رفع اليدين ُب التكبًن. ِ)
 .َّٕ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
 من النص احملقق.  ّٓٓابإلهباـ ُب صػ( سيأٌب اٝنبلؼ فيما يفعل ْ)
يوىازىاة كاٞنقابلة، يقاؿ: ( حىٍذكى ٓ)

اءن: ىي اٞن اذىيٍػتيوي، ١نيىاذىاةن كًحذى ٍكتيو، أىٍحذيكهي، حىٍذكان كحى : حىذى
، ُِٔ/ُانظػر: اٞنصباح اٞننًن:  حىذىٍكتي الشيء كحاذيتو، أم: صرت ُنذائو كحاذيتو.

 . مادة: حذك.ُٗٔ/ُْلساف العرب: 
نًكبي  (ٔ)

ى
مىع عٍظم العضيد كالكىًتف.اٞن  : ٠نى

  . مادة: نكب.ُّٗ/ُ، ٢نتار الصحاح: ِْٔ/ِانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 .َُٕ/ٖ، اٞنختصر: ُِٔ-ُِٓ/ُ( انظر: األـ: ٕ)

التعليقة: ، ٖٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ٖٗ-ٓٗ/ِ، الوسيط: ُّْكانظر: هناية اٞنطلب: 
 .ٖٖ-ّٖ/ِ، التهذيب: ُّٔ/ِ، اٞنهذب: ِٕٗ/ِ

 /أ(.ُٕٕ( هناية ؿ: )ٖ)
ةي األيذيفً ٗ)  : ما الىفى ُب أٍسفىًلهىا، كىو ميعىل قي القيٍرًط.( شىٍحمى

 . مادة: شحم.ْٔٓ/ِّ، اتج العركس: َّٔ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 . ّّٖ/ُكاٞنثبت من الركضة: ( ُب األصل: )كإهبامو(، َُ)
ٞنا قدـ العراؽ  -هنع هللا يضر-: "قيل: إف الشافعي ٕٗ/ُِب الوسيط -ر٘نو هللا-قاؿ الغزارل (ُُ)
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 ٍب من ىؤالء من يفسر القوؿ:
 رفعهما حذك منكبيو، كحكوه عن النص كصححوه.

 من أثبتو قوالن اثنينا.كمنهم 
 .(ُ)كقيل: فيو قوؿ اثلث: أنو يرفع يديو إذل أذنيو

كُب الوجيز قوؿ آخػر: إنػو يرفػع يديػو إذل أذنيػو ُنيػث ال ْنػاكز أصػابعو شػحمة 
 . (ِ)أذنيو، كغلط فيو

                  (ّ)اٍلًمٍعصىػػػػػػػػػػػػمً كلػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػاف اٞنصػػػػػػػػػػػػلي مقطػػػػػػػػػػػػوع اليػػػػػػػػػػػػدين أك إحػػػػػػػػػػػػدا٨نا مػػػػػػػػػػػػن 
                                                                            

اجتمع عنده العلماء فسئل عن أحاديث الرفع، فإنو ركم أنو رفع حذك منكبيو، كحذك 
أذنيو كإهبامو  أذنيو، كحذك شحمة أذنيو، فقاؿ: أرل أف يرفع ُنيث ٪ناذم أطراؼ أصابعو
"، كذكر ذلك شحمة أذنيو ككفيو منكبيو، فاستحسن ذلك منو ُب اٛنمع بٌن الركاايت

 .ُّْ/ِأيضنا شيخو إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب
 .ِٗ/ّ، كفاية النبيو: ُّْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
  ىذه األقواؿ كلها. ،ّٔ/ُُب الوجيز  -ر٘نو هللا-الغزارلجكى ( ِ)

نيقل عن  "،ىذا منكر ال يعرؼ لغًنه -أم: الغزارل–قولو ":  َّٓ/ّاجملموع: ُب  النوكمقاؿ 
إماـ اٜنرمٌن ُب اٞنسألة قولٌن: أحد٨نا يرفع حذك اٞننكبٌن. كالثاشل: حذك األذنٌن. قاؿ: 

 ."كىذا غريب عن الشافعي
ما رجحو كىو كقاال: "كاٞنذىب الرفع حذك اٞننكبٌن، ىذا ما صححو الرافعي كالنوكم، 

قاؿ ، ؛ ألنو أصح إسنادنا، كأكثر ركايةأيضنا كاٞنؤلفكصححو  "،الشافعي، كاألصحاب
ك٩نمع الشافعي بٌن األحاديث؛ فقاؿ: ٩نعل  : " ٖٖ/ُِب التهذيب  -ر٘نو هللا-البغوم

كف يو حذك منكبيو، كإهباميو عند شحمة أذنيو، كرؤكس أصابعو عند فركع أذنيو، 
:  ّّٖ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-كقاؿ النوكم حذك أذنيو".كاألحاديث الصحيحة كلها 

كاٞنذىب: أنو يرفعهما ُنيث ٓناذم أطراؼ أصابعو أعلى أذنيو، كإهباماه شحميت أذنيو، "
: يرفعهما حذك -ر٘نهم هللا-ككفاه منكبيو، كىذا معىن قوؿ الشافعي كاألصحاب 
، ُّٔ/ِكانظر: اٞنهذب:  منكبيو، أما حكاية الغزارل: فيو ثبلثة أقواؿ، فمنكرة".

 .ّْٔ/ُ، هناية احملتاج: ْٕٓ/ُ، فتح العزيز: ِٕٗ/ِالتعليقة: 
 : مىوًضع السوار من اٍليىد، كاٍليىدي، كاٛنمع: مىعىاصم.( اًلمٍعصىمّ)

 . مادة: عصم.َٔٔ/ِ، اٞنعجم الوسيط: َُْ/ّّانظر: اتج العركس: 
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 ، فوجهاف:(ِ)من اٞنًٍرفىق، أك (ُ)رفع الس اعد
 .(ّ): يرفعأصحهما
. كلػو دل يقػدر علػى رفػع أحػد كرفػع أحػد٨نا القػدر اٞنسػنوف، بػل (ْ): الواثنيهما

كػػػػاف إذا رفػػػػع زاد أك نقػػػػص أتػػػػى ابٞنمكػػػػن، فػػػػإف قػػػػدر عليهمػػػػا فػػػػالزايدة أكذل، نػػػػص 
 .(ٓ)عليو

ءى كلػػػػو كانػػػػت إحػػػػدا٨نا مقطوعػػػػة مػػػػن أصػػػػلها أك  ػػػػبل  شى
ال ٬نكػػػػن رفعهػػػػا رفػػػػع  (ٔ)

ابلعليلػػة مػػا تقػػدـ  (ٕ)األخػػرل، كإف كانػػت إحػػدا٨نا صػػحيحة كاألخػػرل عليلػػة  فعػػلي
ا أك سػهونا حػ، أتػى بػبعض  كرفع الصػحيحة، نػص عليػو، قػاؿ: كلػو تػرؾ رفعهمػا عمػدن

                              
ين( إذل الْرٍسغ )الكف(، الساًعدي األىعلػى ( السىاًعدي ُ) : كىو من اإلنساف ما بٌن اٞنًٍرفىق )الز ٍندى

 التهذيبمن الزندين فػي بعض اللغات، كالذراع األىسفل منهما؛ قاؿ األىزىرم ُب 
ا ٞنساعدتو  ّْ/ِ : "الساعد ساعد الذراع، كىو ما بػٌن الزندين كالػمرفق؛ ٚني ساعدن

، ُِْ/ّشىت شيئنا أىك تناكلتو، كٗنعو: سىواعد". كانظر: لساف العرب: الكف إذا بىطى 
 . مادة: سعد.ِٕٔ/ُاٞنصباح اٞننًن:

 : من اإلنساف كالدابة: موصل الذراع ُب العضد. ( اٞنًٍرفىقِ)
 . مادة: رفق.ْٖٕ/ِ، ٗنهرة اللغة: ُِٔ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 

، ٗٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ِّٕ/ِ، التعليقة: ُّٔ/ِاٞنهذب: ( كىو اٞنذىب. انظر: ّ)
-َّٖ/ّ، اجملموع: ْٕٔ/ُ، فتح العزيز: ُٕٓ-ُْٕ/ِ، البياف: ٖٗ/ِالتهذيب: 

َّٗ. 
: "قاؿ أصحابنا: إذا كاف  َّٖ/ّ. عبارة النوكم ُب اجملموعّٗ/ّانظر: كفاية النبيو:  (ْ)

أقطع اليدين أك إحدا٨نا من اٞنعصم رىفىعى الساعد، قاؿ البغوم: فإف قيًطعى من اٞنرفق رفع 
العضيد على أصح الوجهٌن، كالثاشل: ال يرفع؛ ألف العضد ال يرفع ُب حاؿ الصحة، كجـز 

 العضد". اٞنتورل برفع
 .ُّٔ/ِ، اٞنهذب: ِّٕ/ِ، التعليقة: ٗٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: َِٔ/ُ( انظر: األـ: ٓ)
ءٔ) -، من الش لىل، كىو: تػىعىْطله ُب حركة العضو أك كظيفتو، يقاؿ: شىل ٍت يده تىشىلْ ( شىبل 

ء. انظر: اٞنعجم الوسيط:  . مادة: ِّٔ/ُُ، لساف العرب: ِْٗ/ُابلفتح، فهي شىبل 
 شلل.

 .َّٗ/ّ، كاجملموع: ُٗ/ِ( ُب األصل: )فصلى (. كاٞنثبت من: ُنر اٞنذىب ٕ)
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 .(ُ)التكبًنات رفعهما ُب ابقيو، فإف أًب التكبًن دل يرفع
ـ كمنفػرد، كرجػل كامػرأة، كُب من إماـ كمأمو  ؛كىذا الرفع مستحب لكل مصلي

كػػػل صػػػبلة فريضػػػة أك نفلػػػة، كُب تكبػػػًنات اٛننػػػازة كالعيػػػدين كاالستسػػػقاء كسػػػجدٌب 
الػػتبلكة كالشػػكر. كسػػواء صػػلى أك سػػجد كىػػو قػػائم أك قاعػػد أك مضػػطجع يػػومئ إ٬نػػاء 

 ُب أنو يرفع يديو.
 .(ِ)قاؿ اٞنتورل: كيستحب أف يكوف كفو إذل القبلة عند الرفع

ػػػامً قػػػاؿ  : كالسػػػنة أف يضػػػم اٞنصػػػلي رؤكس أصػػػابع يديػػػو ٥نػػػو ُب الْلبىػػػابً  ًليْ اٍلمىحى
 .(ّ)القبلة

 .(ْ)قاؿ البغوم: كالسنة كشفهما عند الرفع
اـقػػػػاؿ ُب اإلحيػػػػاء: كينبغػػػػي أف ال يرفػػػػع يديػػػػو إذل  ، كال يرد٨نػػػػا إذل خلػػػػف قيػػػػد 

يػىنػٍفيضىهيمىامنكبيو كال 
 .(ٔ)٬نيننا كال مشاالن  (ٓ)

                              
، ُّٔ/ِ، اٞنهذب: ِّٕ/ِ، التعليقة: ٗٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: َِٔ/ُ( انظر: األـ: ُ)

 .َّٖ/ّ، اجملموع: ٖٗ/ِالتهذيب: 
 .َّٗ/ّ، اجملموع: ِٓٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ِ)
كيسن للمصلي كلو امرأة رفع يديو : " ّْٔ/ُهناية احملتاجكُب  َُُ/ُر: اللباب: ( انظّ)

كإف اضطجع ُب تكبًنه لئلحراـ ابإلٗناع كما نقلو ابن اٞننذر كغًنه، مستقببلن بكفيو 
ُب  -ر٘نو هللا-كقاؿ اٍلبػيٍلًقييًنْ  القبلة ٣نيبلن أطراؼ أصابعهما ٥نوىا كما ذكره احملاملي".

: "من سنن الصبلة إمىالىةي أطراؼ األصابع ٥نو القبلة ذكره  ُٕٔ/ُفقوالتدريب ُب ال
: "قاؿ احملاملي: ٣نيبلن أطراؼ  ُْٓ/ُكُب أسىن اٞنطالب احملاملي، كىو غريب".

 ".أصابعهما ٥نوىا، قاؿ اٍلبػيٍلًقييًن كغًنه: كىو غريب
 .ٖٖ/ِ( انظر: التهذيب: ْ)
. : ٓنريك ( النػ ٍفضي ٓ) الشيء ليسقط ما عليو من غبار أك غًنه، كيقاؿ: نػىفىضىو فانٍػتػىفىضى

 كانتفضى الشيء: ٓنرؾ كاضطرب، كيقاؿ: فبلف ينتفض من الرعدة.
 . مادة: نفض.ّْٕ/ُ، اٞنغرب: ُْٗ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 

 .َِِ/ُ( انظر: اإلحياء: ٔ)
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 (ُ)ؽى طٍػرً كيي قاؿ اٞنتورل: كينبغي قبل الرفع كالتكبًن أف ينظر إذل موضػع سػجوده، 
 .(ِ)رأسو قليبلن ٍب يرفع يديو كيك 

: الصبلة تفتتح بفرضٌن النية كالتكبًن، كسنة كىو -هنع هللا يضر-: قاؿ الشافعي فائدة
 .(ّ)الرفع

 

 :ٙنسة أكجو ُب كقت الرفعالثانية: 
غًن تكبًن، ٍب يبتدئ التكبًن مع إرساٟنما، كاختاره ُب  : أنو يرفعهما منأحدىا

 .(ْ)اإلحياء
: أنػػػو يبتػػػدئ الرفػػػع مػػػع ابتػػػداء التكبػػػًن، كيرسػػػل يديػػػو مػػػع انتهػػػاء منػػػو، والثـــاين

معنا (ٓ)فيكوف التكبًن مطابقنا للرفع كاإلرساؿ
(ٔ). 

هما غًن تكبًن، ٍب يك  كيداه قاٌراتف، ٍب يرسل (ٕ): أنو يرفع يديو  منيوالثالث
                              

، كىو: أىف : من ( ييٍطرًؽُ) يػيٍقبل ببصره إذل صدره كيىٍسكيتى سىاًكننا. كيقاؿ: أىطرىؽى اإًلٍطراؽي
، لساف العرب: ُُٓٓ/ْانظر: الصحاح:  الرجل: أم أرخى عينيو ينظري إذل األرض.

 . مادة: طرؽ.ُِٗ/َُ
 .ُٖ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُّْ/ّ، اجملموع: ِٓٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ِ)
: "قاؿ  ُٕٔ/ُِب البياف -ر٘نو هللا–عمراشلقاؿ ال. ُِٔ، ُُِ/ُ( انظر: األـ: ّ)

الص ٍيمىرًم: كاإلماـ يدخل ُب الصبلة بفرضٌن كسنتٌن: فالفرضاف: النية كالتكبًن، 
كالسنتاف: رفع اليدين، كاٛنهر ابلتكبًن. اٞنأمـو يدخل بفرضٌن كسنة؛ ألنو ال يسن لو 

  اٛنهر ابلتكبًن، بل يسمع نفسو".
عن اٞنسعودم من فقهاء  ُْٕ/ِكحكاه العمراشل ُب البياف ، َِِ/ُ( انظر: اإلحياء: ْ)

 الشافعية.
: البػىٍعث، كاإلطبلؽ، كالت خلية، كيقابل اإلمساؾ، كحديث مرسل: دل يتصل ( اإًلرساؿي ٓ)

، اتج ِِٔ/ُإسناده بصاحبو، كإرساؿ الكبلـ إطبلقو بغًن تقييد. انظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 . مادة: رسل.ِٕ/ِٗالعركس: 

 .َّٖ/ّ، اجملموع: ٖٗ/ِ( انظر: التهذيب: ٔ)
، ْٗ/ّ، ككفاية النبيو: ُْٕ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من البيافٕ)

 كيقتضيو سياؽ الكبلـ.
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 .(ِ)كصححو صاحب اٞنهذب، كالنوكم ،كاإلرساؿ (ُ)فيقع التكبًن بٌن الرفع/
: أنو يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبًن كال استحباب ُب االنتهاء، فإف فرغ رابعوال

مػػػن التكبػػػًن قبػػػل ٕنػػػاـ الرفػػػع أك ابلعكػػػس أًب البػػػاقي، كإف فػػػرغ منهمػػػا حػػػط يديػػػو كدل 
 .(ّ)كصححو الرافعي ،يستدـ الرفع

، أف ىػػػػػػذه -كنسػػػػػػبو الغػػػػػزارل إذل احملققػػػػػٌن-: عػػػػػن الشػػػػػيا أيب دمحم، واخلـــــامس
 . (ْ)الكيفيات كلها سواء ال أكلوية، فقد صحت الركاايت هبا كلها

كعػػػػن الشػػػػيا أيب حامػػػػد: أنػػػػو ال خػػػػبلؼ عنػػػػدن أنػػػػو يبتػػػػدئ الرفػػػػع مػػػػع ابتػػػػداء 
التكبًن، كأنو ال ٪نىيْط يديو قبل انتهائو
(ٓ). 

 

للمصلي بعد حىطًٌ يديو من الرفع أف يضع اليمىن على ستحب يي  الثالثة:
أنو قاؿ: القصد تسكٌن يديو،  -هنع هللا يضر-كركل أبو إسحاؽ عن الشافعي. (ٔ)اليسرل

 .(ٖ)، كاٞنذىب األكؿ(ٕ)فإف أرسلهما كدل يعبث هبما فبل أبس

                              
 /ب(.ُٕٕ( هناية ؿ: )ُ)
: "ىذا  َّٕ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم. ُّْ، ُّٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)

يكوف الرفع حذك منكبيو، كيثبت يديو مرفوعتٌن ، قاؿ ُب األـ: أصحها، كىو اٞننصوص
". ح، يفرغ من التكبًن كلو، كيكوف مع افتتاح التكبًن، كرْد يديو عن الرفع مع انقضائو

 . ُِٔ/ُانظر اٞنسألة ُب األـ: 
 .ّّٖ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-. كصححو النوكمْٕٕ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ُّٔ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُّٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
 .َّٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
 ( مسألة كضع اليد اليمىن على اليسرل.ٔ)
 .ُّٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٕ)
( أم: أنو يضع يده اليمىن على اليسر، كال يرسلهما، كىو اٞنذىب. انظر: الوسيط: ٖ)

، ُنر اٞنذىب: ُٕٓ/ِ، البياف: ٖٗ،َٗ/ِيب: ، التهذِٖ-ُٖ/ِ، اٜنلية: ََُ/ِ
 .َُٖ/ِ، النجم الوىاج: ٕٗ/ّ، كفاية النبيو: ُِّ/ّ، اجملموع: َِ/ِ
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 . (ُ)كقاؿ اٞنتورل: اٞنذىب أف اإلرساؿ مكركه
كالس اًعًد، ٍب  (ّ)غً الْرسٍ اليسرل كبعض اليمىن على كوع  (ِ)فيقبض  بكفي

 .الس اًعدً  صىٍوبً ، كبٌن نشرىا ُب اٍلمىٍفًصلً  عىٍرضً يتخًن بٌن بسط أصابع اليمىن ُب 
 .(ٓ)على ىذه اٟنيئات ٓنت صدره كفوؽ سرتو (ْ)ٍب يضع يده

 .(ٔ)كقاؿ أبو إسحاؽ: ٓنت سرتو
يرسػػػلهما إرسػػػاالن  (ٕ)يفقػػػط، أـ خفيفنػػػا إرسػػػاالن  يرسػػػلهماكإذا أرسػػػل يديػػػو  ىػػػل 

 إذل الصدر؟. (ٖ)بليغنا ٍب يضمهما
، كُب كػػػػبلـ البغػػػػوم مػػػػا يشػػػػعر (ٗ)قػػػػاؿ الرافعػػػػي: ُب اإلحيػػػػاء مػػػػا يقتضػػػػي األكؿ

 .(َُ)ابلثاشل

                              
 .ٕٗ/ّ، كالنقل عنو ُب كفاية النبيو: ِّٖ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ُ)
 .ُُٗ/ُ، كُنر اٞنذىب: ُّٔ/ِ( ُب األصل: )بكفو اليمىن(. كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: ِ)
 .: مىٍفًصلي ما بٌن الساعد كالكف، كالساؽ كالقدـالْرٍسغ (ّ)

 . مادة: رسغ.ُٕٔ/ِ، ٗنهرة اللغة: ّٕٕ/ْانظر: العٌن: 
 ( مسألة: أين يضع يديو ُب الصبلة؟. ْ)
، ُنر اٞنذىب: ََُ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُّٔ/ِىذا ىو اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ( ٓ)

  .َُّ/ّ، اجملموع: ْٖٕ/ُالعزيز: ، فتح َِ/ِ
 .ُّٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٔ)

، التهذيب: ٕٗ، ُٖ/ِ، اٜنلية: ََُ، الوسيط: /َُٕ/ٖكاٞنذىب األكؿ. انظر: اٞنختصر: 
 .ُّٔ/ْ، اجملموع مع تكملة السبكي: ُٕٓ/ِ، البياف: ٖٗ، َٗ/ِ

 .ُُّ/ّكاجملموع  ،ْٖٕ/ُكاٞنثبت من فتح العزيز ،األصلمن  ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ٕ)
 ( ُب األصل: ) ٍب يضمهما(، مرتٌن.ٖ)
 ( أم: أنو يرسلهما إرسااين خفيفنا. ٗ)
: كُب بعض األخبار أنو كاف -أم الغزارل-قاؿ : " ْٖٕ/ُ( عبارة الرافعي ُب فتح العزيز َُ)

يرسل يديو إذا ك  فإذا أراد أف يقرأ كضع اليمىن على اليسرل، فهذا ظاىر ُب أنو يدرل ٍب 
يضمها إذل الصدر، قاؿ: صاحب )التهذيب( كغًنه: اٞنصلي بعد الفراغ من التكبًن ٩نمع 

 .ٖٗ/ِ، التهذيب: َِِ/ُء: انظر: اإلحيابٌن يديو، كىذا يشعر ابالحتماؿ الثاشل". ك 
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 . (ِ)التصريح ابألكؿ (ُ)قلت: كُب بداية اٟنداية
يرسػػل يديػػو ٍب  كنقػػل ابػػن الصػػبلح عمػػا نقػػل عػػن الغػػزارل أنػػو قػػاؿ: ال ينبغػػي أف
ا من احملققٌن أف اٝنػ  إ٧نػا كرد أبنػو  (ّ)يستأنف رفعهما إذل الصدر، فإشل ٚنعت كاحدن

                              
ُب التصوؼ، يعت  مقدمة لكتابو )إحياء علـو  -ر٘نو هللا–( ىو كتاب أليب حامد الغزارل ُ)

 .ِِٖ/ُالدين(، كىو مطبوع. انظر: كشف الظنوف: 
 . َٖ( انظر: بداية اٟنداية، آداب الصبلة: ص/ ِ)
بػىٍرتي األمر  ( اٝن ّ) بػيٍرتي ابألمر أم علمتو، ك خى ُب اللغة: أصل يدؿ على العلم، يقاؿ: خى

أٍخبػيريهي إذا عرفتو على حقيقتو، كاٝنىبػىري ابلتحريك: كاحد األٍخبىار، ك اٝن : الن بأ، فما أاتؾ 
، كاٛنمع: أٍخبىار، كاٝنىًبًني: العادل الذم ٫ن  الشيء بعل بػىري  مو.من نبإ عمن تستخ ، خى

. ِِٕ/ْ، لساف العرب:ُِٔ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ِِٗ/ِانظر: اٞنقاييس ُب اللغة: 
 مادة: خ .

كُب االصطبلح: أئمة اٜنديث يطلقوف اٝن  على اٞننت كإف كاف أمرا أك هنينا، كيطلقونو  
على اٞنرفوع كاٞنوقوؼ فيشمل ما أضيف إذل الصحابة كالتابعٌن ، كعليو يسمى كل 

 ال يسمى كل خ  حديثا. حديث خ ان  ك 
أما الفقهاء فبعضهم يفرؽ بينهما، فيسموف اٞنوقوؼ: ابألثر، كاٞنرفوع ابٝن . قاؿ ابن الصبلح 

: موجود ُب اصطبلح ُّٕ/ُ، كالسخاكم ُب فتح اٞنغيثَُْ/ُُب الشذا الفٌياح
فيما الفقهاء اٝنراسانيٌن تعريف )األثر( ابسم اٞنوقوؼ، قاؿ أبو القاسم الفوراشل منهم 

من أقواٟنم كأفعاٟنم أك ٥نو٨نا  بلغنا عنو: الفقهاء يقولوف: األثر: ما يركل عن الصحابة 
. انظر: الكفاية: -ملسو هيلع هللا ىلص-٣نا ال قرينة فيو للرفع، فيوقف عليهم كال يتجاكز بو إذل رسوؿ هللا 

، توجيو النظر ُّ-َّ، اٞننهل الركم: ص/ُُْ/ُ، اٞنقنع ُب علـو اٜنديث: ُٔص/
 .َْ/ُإذل أصوؿ األثر: 

ُب صحيحو:  -ر٘نو هللا-ىن ابٝن  ىنا ما ركاه ابن خز٬نةع -ر٘نو هللا–لعل اإلماـ الغزارل
، ابب كضع اليمىن على الشماؿ ُب الصبلة قبل افتتاح القراءة(، عن ْٕٗ، رقمِّْ/ُ)

ككضع يده اليمىن على يده  -ملسو هيلع هللا ىلص-صليت مع رسوؿ هللا»قاؿ:  -هنع هللا يضر-كائل بن حجر
: "إسناده  ِّْ/ُر٘نو هللا ُب ٓنقيقو لو: –،  قاؿ األلباشل «اليسرل على صدره

 ضعيف".
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كصػػػػػػححو  ،-كىػػػػػػو ٢نػػػػػػالف ٞنػػػػػػا ُب البدايػػػػػػة كاإلحيػػػػػػاء-، (ُ)يرسػػػػػػل يديػػػػػػو إذل صػػػػػػدره
 .(ِ)النوكم

 

٬نيىطًٌطىوي : أف ال يقصره ُنيث ال يفهم، كال (ّ)كمن سننو
 ابٞنبالغة ُب مده. (ْ)

ػػػػا أنػػػػػو يي كحكػػػػى  . كأمػػػػا تكبػػػػػًنات (ٓ)سػػػػتحب مػػػػد تكبػػػػػًنة اإلحػػػػراـاٞنتػػػػورل كجهن
 .(ٔ)االنتقاالت، فالفرع استحباب مدىا إذل أف يصل إذل الركن اٞننتقل إليو

سػػػػػػتحب لئلمػػػػػػاـ اٛنهػػػػػػر بتكبػػػػػػًنة اإلحػػػػػػراـ، كسػػػػػػائر تكبػػػػػػًنات االنتقػػػػػػاالت، كيي 
ػرى  ، فػإف كػاف ضػعيف الصػوت ٞنػرض أك غػًنه جىهى اٞنػأموموف بػو  كالتسميع لػيعلم اٞنػأمـو

لػو  (ٕ)سمع الناس. كيكوف رفػع اٞنػرأة إذا أىم ػٍت دكف رفػع الرجػل. كاٞنػأمـو يسػن/ح، يى 
 اإلسرار كيكره لو اٛنهر.

 

، ال يصػػػح مػػػن (ٗ)كىػػػو ركػػن ُب الصػػػبلة اٞنفركضػػػة إٗناعنػػػا، (ٖ)القـــول يف القيـــام
بػبل عػذر، أك القادر عليو إال بو حػ، لػو قػاؿ مسػلم: أن أسػتحل القعػود ُب اٞنفركضػة 
 .(َُ)قاؿ: القياـ فيها ليس بواجب كفر، إال أف يكوف قريب عهد ابإلسبلـ

                              
 .ُٗ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ُ)
 : "كبو قطع الغزارل ُب تدريبو". ُُّ/ّكقاؿ ُب اجملموع .ّّٗ/ُ( انظر: الركضة: ِ)
 ( أم: من سنن التكبًن. ّ)
 مادة: مطط.. َُُٔ/ّ، الصحاح: ُُٓ/ُ: اٞند. انظر: ٗنهرة اللغة: ( التمطيطْ)
طًٌطو ابٞنبالغة ُب مدمو.ٓ)  ( كاٞنذىب األكؿ، أنو ال ٬ني

 .ِٗٗ/ّ، اجملموع: ْٕٗ/ُ، فتح العزيز: ّْْنظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/
، غاية البياف: ٖٗ/ّ، كفاية النبيو: ِٗٗ/ّ، اجملموع: ْٕٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)

 .ُٕٓ/ُإعانة الطالبٌن: ، َٓ/ُ، عمدة السالك: ّْٔ/ُ، حاشية اٛنمل: ٔٗ/ُ
 /أ(.ُٖٕ( هناية ؿ: )ٕ)
 .، من النص احملققِِْسبق الركن الثاشل )التكبًن( ُب صػىذا الركن الثالث، ( ٖ)
 .ْٓٔ/ُ، هناية احملتاج: ِٖٓ/ّ، اجملموع: ُْٖ/ُ( انظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٗناع: ٗ)
 .َٓٔ/ُ، موسوعة اإلٗناع: ِٖٓ/ّ( انظر: اجملموع: َُ)
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، فلػػيس للقػػادر عليػػو أف يقػػف مػػائبلن إذل (ُ)الظ ٍهػػر فػىقىػػارً شػػرتط فيػػو انتصػػاب كيي 
اليمٌن أك اليسار، كال أف يقف منحنينا ُب حد الراكعٌن، فلو دل يبلغ إذل حد الراكعٌن 

 .(ِ)االنتصاب دل يصح على الصحيحلكن كاف إليو أقرب من 
 لى ايىػػػػزى قػػػػد ينحػػػػين قلػػػػيبلن ٍب  يرتفػػػػع، فمهمػػػػا  :(ّ)-كبعػػػػض النػػػػاس-قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ 

، مػػن الفآنػػة دل يعتػػد بػػو، كلػػو فعػػل ذلػػك ُب  (ْ)ياحرفنػػ زكالػػو حػػاؿ ُب كأكقػػع االعتػػداؿى
تػػردد كالظػػاىر أنػػو يبطػػل كإف دل يبلػػغ حػػد الكثػػرة  (ٓ)قػػراءة غًنىػػا ففػػي الػػبطبلف عنػػدم

ُب األفعػػػاؿ؛ لتعػػػدد القومػػػات ُب ركعػػػة كاحػػػدة، كىػػػو قريػػػب مػػػن اال٥نػػػراؼ عػػػن القبلػػػة 
ا كىػػو ميٍبًطػػله، ككػػاف شػػيخي ٩نعػػل ىػػذا اال٥ننػػاء ّنثابػػة األفعػػاؿ فػػإف قػػل زمانػػو دل  قصػػدن

 .(ٔ)يضر، كإف كثر فهو كالفعل الكثًن
ا٥ننػػاء صػػحت صػػبلتو قطعنػػا. قػػاؿ ُب اإلحيػػاء: كىػػو رأسػػو مػػن غػػًن  أىطٍػػرىؽى كلػػو 

. كلػػػو قػػػاـ علػػػى (ٕ)أقػػػرب إذل اٝنشػػػوع كأغػػػض للبصػػػر. كقػػػاؿ ُب اٝنبلصػػػة: ىػػػو سػػػنة
 إحدل رجليو صحت صبلتو ككره إف دل يكن عذر.

، كُب اشػػرتاطو (ٖ)، كىػػو: أف يكػػوف مسػػتقبلًّ غػػًن مسػػتند إذل شػػيءكأمػػا اإلقػػبلؿ
 ثبلثة أكجو:

                              
 : ما اًنٍػتىضىدى من عظاـ الصلب من لدف الكاىل إذل العىٍجب: كىي خرزات الظهر.الفىقىار( ُ)

 . مادة: فقر.ُٔٔ/ُ، التعريفات الفقهية:  ّْْٕ/ٓانظر: لساف العرب : 
 ( ىذا ىو الصحيح ُب اٞنذىب. ِ)

 .ِٖ/ِٓنفة احملتاج:  ،ِٕٓ/ّ، كفاية النبيو: ّّٗ/ُ، الركضة: َْٖ/ُانظر: فتح العزيز: 
 . َُْٖ، فتح العزيز: َُّ/ِ. انظر: الوسيط: -ر٘نو هللا-( منهم اإلماـ الغزارلّ)
( ُب األصل: )ٍب يرفع، فمهما كقع ُب اٜناؿ زكاؿ االعتداؿ حرفنا من الفآنة(، ىكذا، كىو ْ)

 .ُٔٓ/ِغًن كاضح، كاٞنثبت من هناية اٞنطلب: 
 . -ر٘نو هللا–( عند اإلماـ ٓ)
 .ُٕٓ-ُٔٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)
 .ٗٗ، اٝنبلصة/ ص:َِِ/ُ( انظر: اإلحياء: ٕ)
. كُب هتذيب اللغة ِِّ/ُ، الركضة: ْٕٗ/ُ( ىذا معىن اإلقبلؿ. كانظر: فتح العزيز: ٖ)

  أقل  الرجل الشيءى كاٍستػىقىل و، ًإذا اٍحتملىو".: "يقاؿ:  ِّّ/ٖ
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على شيء دل تصح صبلتو، سػواء كػاف ُنيػث لػو  (ُ)شرتط، فلو اًت كىأى : يي ىاأحد
يت كىأي سقط أك ال

تصػح صػبلة اٞنعتمػد علػى عصػا، كاٞنسػتند ف: ال، وأصـحها .(ِ)زاؿ اٞن
، : أنػػو إف  واثلثهــا .(ْ)أـ ال (ّ)سػػواء كػػاف يسػػقط لػػزكاؿ الس ػػنىدً  إذل جػػدارو أك إنسػػافو
نىادى كاف ُنيث لو رفع   .(ٓ)يسقط صحت، كإال فبلدل  السًٌ

أى اًتًٌكىاءن يسلب اسم القياـ ُنيػث لػو رفػع قدميػو عػن األرض ألمكنػو  كلو اًت كى
البقػػاء دل تصػػح صػػبلتو قطعنػػا؛ ألنػػو معلػػق نفسػػو. فػػإف شػػرطنا اإلقػػبلؿ فعجػػز عنػػو 

ميت ًكئنا: أنو ينتصب أصحهما فوجهاف:
اواثنيهما .(ٔ)  .(ٕ): ال، كصلى قاعدن

ظهره لزىمىانىةو  (ٖ)تػىقىو سً اب لكلو عجز عن االنتص
؛ فػإف دل يصػل إذل ًكػ ىو أك   (ٗ)

أنػػػو يصػػػلي  :حػػد الػػػراكعٌن قػػاـ منحنينػػػا، كإف كصػػلى إليػػػو فالػػػذم ذكػػره اإلمػػػاـ كالغػػزارل

                              
 افٍػتػىعىلى، كييٍستػىٍعمىلي ّنعنيٌن:: كزنو ات كىأى ( ُ)

ا على أحد اٛنانبٌن  .أحد٨نا: اٛنلوس مع الت مىْكن، كالثاشل: القعود مع ٕنىىاييلو معتمدن
 . مادة: ككأ.َُِٓ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ٕٔ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

ؿ النوكم ُب حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن القطاف، كبو قطع إماـ اٜنرمٌن كالغزارل. قا( ِ)
، ُِّ/ِانظر: هناية اٞنطلب: :"كىو أصح الوجوه ُب اٞنذىب". ك  َِٔ/ّاجملموع 
 .ْٕٗ/ُ، فتح العزيز: َُُ/ِالوسيط: 

ناد: ما يستند إليو كيعتمد عليو. انظر: اٞنعجم الوسيط: ( الس نىدّ) . مادة: ّْٓ/ُ، كالسًٌ
 سند.

 . -ر٘نهم هللا-وكم كغًنىم( صححو البغوم كالرافعي كالنْ)
 .ٗٗ/ِ، النجم الوىاج: ِٓٗ/ّ، اجملموع: ْٕٗ/ُ، فتح العزيز: َُٔ/ِانظر: التهذيب: 

 . ْٕٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)
 .ِٓٗ/ّ، اجملموع: ْٕٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 .ّّٗ/ُ، الركضة: ْٕٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٕ)
: ا٥نىن ظهره. كقػىو سى الش ٍيء:  ( تػىقىو سى ٖ) ، كيقاؿ: قػىو سى الش ٍيا، كتػىقىو سى الش ٍيء: اًنٍػعىطىفى

 . مادة: قوس.ُٗٓ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ٕٔٔ/ِجعلو كالقوس. انظر: اٞنعجم الوسيط: 
. انظر: اٞنعجم الوسيط: ٗ) ، القاموس ُٕٖ/ُ، التوقيف: َُْ/ُ( الز مىانىة: كل مرض يدـك

 . مادة: زمن.َُّ/ُالفقهي: 
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ا، ك قاالي  .(ّ)عليو (ِ): إف كبلمهم دؿ/(ُ)قاعدن
كاٞننصػػػػوص الػػػػذم ذكػػػػره غًن٨نػػػػا مػػػػن الطػػػػريقٌن أنػػػػو لػػػػيس لػػػػو القعػػػػود كعليػػػػو أف 

 . فإذا أراد أف يركع زاد ُب اال٥نناء إف قدر عليو.(ْ)يقـو
ة بظهػره مانعػة مػن اال٥ننػاء، قػاـ كلو عجز عن الركوع كالسػجود دكف القيػاـ لعل ػ

رأسو كرقبتو،  حىىنى كأتى هبما ُنسب الطاقة، فيػىٍنحىيًنٍ ٟنما بقدر اإلمكاف، فإف دل ييطق 
 جانبػػو لزمػػو ذلػػك، فػػإف دل ييطػػق فػػإف احتػػاج فيػػو إذل شػػيء يعتمػػد عليػػو، أك ليىًمٍيػػلى إذل

ا٥نناءن أصبلن أىٍكمىأى  هبماي
اقاؿ البغوم: يي  .(ٓ) ومئ ابلركوع قائمنا كابلسجود قاعدن

(ٔ). 
، (ٕ)كلو عجز عن القياـ على قدميو كقدر عليو علػى ركبتيػو ففيػو تػردد أليب دمحم

 . (ٖ)ذكر٨نا الغزارل كجهٌن كقاؿ: إف اختيار اإلماـ أنو يقـو
على دكاـ القيػاـ لكػن دل ييطػق النهػوض إليػو إال ّنعػٌن لزمػو االسػتعانة، كلو قدر 

                              
، كىو الصحيح ِِٔ/ّ، كاجملموع ِٗ/ِ( ُب األصل: )قاؿ(، كاٞنثبت من : شرح اٞنشكلُ)

 لغة؛ ألف الفاعل ىنا مثىن.
 /ب(.ُٖٕ( هناية ؿ: )ِ)
 .َُُ/ِ، كالغزارل ُب: الوسيط: ُِْ/ِ( ذكره اإلماـ ُب هناية اٞنطلب: ّ)
الشافعي, كبو قطع العراقيوف، ( كىو الصحيح ُب اٞنذىب، كنقلو ابن كج عن نص ْ)

كصححو الرافعي كالنوكم كحكاه عن اٞنتورل فقاؿ: ىذا ىو الصحيح, كبو قطع العراقيوف 
، ّٖٔ، التتمة، كتاب الصبلة/ص: َُُ-ٗٗ/ُانظر: األـ:  كاٞنتورل كالبغوم.

 . ِّٔ، ِِٔ/ّ، اجملموع: ْٕٗ/ُ، فتح العزيز: ُّٕ/ِالتهذيب: 
 .ُْٖ/ُاٞنثبت من فتح العزيز: ( ُب األصل: )إليهما(. ك ٓ)
 .ُّٕ/ِ( انظر: التهذيب: ٔ)
كلو عجز عن االنتصاب على : " ُِْ/ُِب هناية اٞنطلب -ر٘نو هللا-( قاؿ إماـ اٜنرمٌنٕ)

قدميو، لكن قدر على االنتهاض على ركبتيو، كاف شيخي يرتدد ُب كجوبو، كىو ١نتمل 
 حد الراكعٌن يسمى قيامنا".من جهة أف ىذا ال يسمىى قيامان، كاال٥نناء فوؽ 

، كفاية َْٖ/ُ، فتح العزيز: َُُ/ِ، شرح اٞنشكل: ُٔٔالبسيط: ص/ ( انظر:ٖ)
 : "أف الغزارل نقلو ُب تدريسو عنو". ٗٗ/ِ. كُب النجم الوىاج ْٗ/ْالنبيو:
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أنػو  (ُ)كُب زايدات اٍلعىب ػاًدمًٌ  فإف دل ٩ند مت عنا لزمو االستئجار أبجرة اٞنثل إف كجدىا.
 أنػػػو ٩نػػػب كضػػػع قدميػػو علػػػى األرض، حػػػ، لػػػو أخػػػذ رجػػػبلف (ِ)ال يلزمػػو، كُب فتاكيػػػو

ٍيو ًبعىضيدى
كرىفػىعىاه ُب اٟنواء ح، صلى دل تصح صبلتو (ّ)

(ْ). 
كاعلم أف الواجب من القياـ قدر قػراءة الفآنػة، دكف الزائػد عليػو، فلػو زاد فهػل 

 فيو كجهاف: ،يقع اٛنميع كاجبنا، أك الواجب قدر الفآنة كالباقي تطوع ؟
بنا٨نػػػا بعضػػػهم علػػػى . كتظهػػػر فائػػػدهتا ُب تكثػػػًن الثػػػواب. (ٓ): األكؿأصـــحهما

لٍػوىٍقصى القولٌن ُب تعلق الفػرض اب
. ك٨نػا جػارايف ُب الزائػد ُب الركػوع كالسػجود علػى (ٔ)

                              
بن دمحم اٟنركم اإلماـ اٛنليل  العبادم: ىو العبلمة، أبو عاصم العبادم دمحم بن أ٘ند (ُ)

القاضي، صاحب )الزايدات(، ك)زايدات الزايدات(، ك)اٞنبسوط(، ك)اٟنادم(، ك)أدب 
القضاء( الذم شرحو أبو سعد اٟنركم ُب كتابو )اإلشراؼ على غوامض اٜنكومات(، كلو 

العلم عن أربعة،  أيضنا )طبقات الفقهاء(، ككتاب )الرد على القاضي السمعاشل(، أخذ
القاضي أيب منصور دمحم بن دمحم األزدم هبراة، كالقاضي أيب عمر البسطامي، كاألستاذ أيب 

ىػ، كمات ُب شواؿ  ّٕٓمولده سنة ، طاىر الزايدم، كأيب إسحاؽ اإلسفرايين بنيسابور
، كفيات َُٓ/ْ. انظر: طبقات الشافعية الك ل: ىػ. عن ثبلث كٖنانٌن سنة ْٖٓسنة 
 .ُِْ/ْياف: األع

: أف الرافعي يع  عن )الزايدات على  ْٔٗ/ِ( ذكر اٜناجي خليفة ُب كشف الظنوف ِ)
 زايدة الزايدات( بػ)فتاكل العبادم(. 

: مثىن، كاحده العىضيدي، كالعىٍضدي كالعيضيدي كالعيٍضدي كالعىًضدي من اإًلنساف كغًنه: ( اٍلعىضيدافّ)
، اتج العركس: ِِٗ/ّا بػٌن الػمرفق ًإلػى الكتف. انظر: لساف العرب: الساعدي، كىو م

 . مادة: عضد.ّّٖ/ٖ
  .ُُ/ِ، حاشية البجًنمي: ّّٗ/ُ، حاشية اٛنمل: ْٓٔ/ُ( انظر: هناية احملتاج: ْ)
ىو األصح ُب اٞنذىب، أف اٛنميع يقع كاجبنا، كبو قطع الشيا أبو دمحم ُب كتابو التبصرة،  (ٓ)

، ٕٖٓ/ِانظر: التعليقة:  كالثاشل: أف الزائد يقع تطْوعنا، ك٨نا مشهوراف عند اٝنراسانيٌن. 
 . ِٖٓ/ّ، كفاية النبيو: ِٕٓ/ّاجملموع: 

ح كل الرأس، كُب البعًن اٞنخرج ُب : "ك٨نا مثل الوجهٌن ُب مس ِٕٓ/ّكُب اجملموع ( ٔ)
الزكاة عن ٙنس، كُب البدنة اٞنضحى هبا بدالن عن شاة منذكرة، قاؿ صاحب التتمة: 

 "كالوجهاف مبنياف على أف الوقص ُب الزكاة عفو، أـ يتعلق بو الفرض ؟، كفيو قوالف". 
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 قدر الطمأنينة.
قػاؿ اإلمػاـ: كال يتجػػو كصػف القيػػاـ بعػد قػػراءة الفآنػة ابلفرضػػية، كيتجػو فػػرض 

 ،؟ اٝنبلؼ فيما إذا كقػف زمننػا كدل يقػرأ الفآنػة ٍب قرأىػا، ىػل يوصػف ذلػك ابلفرضػية
 .(ُ)من حيث أنو كاف ٬نكن إيقاع القراءة اٞنفركضة فيو ككاف ال يسوغ قطعو قبلها

كتطويػػل القيػػاـ أفضػػل مػػن تطويػػل الركػػوع كالسػػجود كتكثًن٨نػػا ُب النوافػػل، كيليػػو 
 ُب الفضل تطويل السجود.

 

كال ينقص ثوابػو عػن  (ِ)اإذا عجز مصلي الفرض عن القياـ صلى قاعدن فصل: 
ا مػػػع القػػػدرة فػػػإف ثوابػػػو علػػػى  ثػػػواب القػػػائم للعػػػذر، ِنػػػبلؼ مػػػا لػػػو صػػػلى النافلػػػة قاعػػػدن

 النصف من ثواب القائم كال إعادة عليو.
ٍ فحسػب كال حصػػوؿ أدسل اٞنشػػقة، بػػل خػػوؼ  كلػيس اٞنعػػىن ابلعجػػز عػػدـ الت ػػٌأٌٌبً

كمنػػػو خػػػوؼ الغػػػرؽ،  ، كٜنػػػوؽ اٞنشػػػقة الشػػػديدة ُب معنػػػاه،(ّ)اٟنػػػبلؾ، كزايدة اٞنػػػرض/
 كدكراف الرأس ُب حق راكب السفينة، كال ٬ننع من ركوهبا من أجل ذلك.

قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ: الػػػػػذم أراه ُب ضػػػػػبط العجػػػػػز أف يلحقػػػػػو ابلقيػػػػػاـ مشػػػػػقة تيػػػػػٍذًىبي 
 كلو قدر على القياـ ابعتمادو أك اًتًٌكىاءو أك ّنيًعٌٍنو ك٥نوه: .(ْ)اٝنشوع

عػػػود. كقػػػاؿ اٞنتػػػورل: فػػػإف دل ٩نػػػد معيننػػػا إال قػػػاؿ اإلمػػػاـ كاٞنتػػػورل: ال ٩نػػػوز لػػػو الق

                                                                            
الوسيط: ، ٖٕ/ّ: اٜناكم الكبًن: انظر كاألظهر من القولٌن ُب مسألة الوقص األكؿ.

 .ِّْ/ٓاجملموع مع تكملة السبكي:  ،َْٓالتتمة، كتاب الصبلة/ص:  ،ْْٔ/ِ
اتج العركس: : كاحد األكقاص ُب الصدقة، كىو ما بٌن الفريضتٌن. انظر: الوىقىصي ك 

، فقد ذكر الشافعي أنو ما : " ٗٗ/ُ. مادة: كقص. كُب حلية الفقهاء َِٔ/ُٖ الوىقىصي
 الفريضة".دل يبلغ 

 .ُٔٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
ا. ِ)  ( مسألة: الصبلة قاعدن
 /أ(.ُٕٗ( هناية ؿ: )ّ)
 .ُٔٓ/ِ، َُِ/ُ( انظر: هناية اٞنطلب: ْ)
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 .(ُ)أبجرة لزمو بدٟنا
ا على ذلك، كيصػلي  كقاؿ العىب اًدْم كالقاضي كالبغوم: ال يلزمو أف يقـو معتمدن

ا  .(ِ)قاعدن
مىٍكمىنو كلو جلس الغزاة ُب 

فأدركتهم الصػبلة، كلػو قػاموا لػرآىم العػدك كفسػد  (ّ)
. كلػػو خػػافوا أف (ٓ)، كفيهػػا قػػوؿ أهنػػا ال تصػػح(ْ)التػػدبًن، صػػلوا قعػػودنا كلػػزمهم القضػػاء

. كلػػػو جلػػػس للغػػػزاة (ٔ)يقصػػػدىم العػػػدك فصػػػلوا قعػػػودنا صػػػح كال إعػػػادة علػػػى الصػػػحيح
 كال إعادة. االعدك فحضرت الصبلة، كلو قاـ لرآه العدك صلى قاعدن  يػىٍرقيب رىًقيبه 

 لػػو لقعػػوده ىيئػػة، بػػل ٩نزئػػو ٗنيػػع ىيئػػات القعػػود، كإذا قعػػد اٞنعػػذكر فػػبل يتعػػٌن  
قػٍعىاءي لكن يكره  اإٍلً

 ىنا كُب ٗنيع قعود الصبلة، كُب تفسًنه ثبلثة أكجو: (ٕ)
، كزاد (ٖ)كينصػػب فخذيػػو كركبتيػػو كالكلػػب أىٍليػىتػىٍيػػوً : أنػػو أف ٩نلػػس علػػى أصــحها

                              
 .َْٖ/ُ،  فتح العزيز: ُِّ/ِ، هناية اٞنطلب: ّٕٔ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ُ)
. كعزاه ابن ُْٔ/ُاٞنطالب:  ، أسىنِِٔ/ّ، اجملموع: ُِٕ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ِ)

، التعليقة ّٗ/ْإذل  القاضي حسٌن أيضنا. انظر: كفاية النبيو:  -ر٘نو هللا-الرفعة
 : "كىو كجو شاذ".  ّّٗ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمََُّ/ِ

ىٍكمىني ( ّ)
ىكىاًمني؛اٞن

، كاٛنمع: اٞن يٍستػىرتى
: تػىوىارىل، كىلو: استخفى كىمىنى ُب الٍ يقاؿ:   : اٞن مىكىاف كيميونن

. مادة:  ٕٗٗ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ِٔ/ِٔ. انظر: اتج العركس:  ُب مىٍكمىنو الى يػيٍفطىني لو
 كمن.

 .ِٕٓ/ّ، اجملموع: ُْٖ/ُ( ىذا ىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ْ)
 العبادم".: "حكاه أبو عاصم  ُِٕ/ِ( عزاه الركايشل فقاؿ ُب ُنر اٞنذىب ٓ)
، اجملموع: ُْٖ/ُ، فتح العزيز: ّٔٔ( كىو اٞنذىب. انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٔ)

 .ْٔٔ/ُ، هناية احملتاج: َِ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِٕٓ/ّ
أىقٍػعىى إقٍػعىاءن: ألصق أىٍليػىتػىٍيًو ابألرض كنصب ساقيو ككضع يديو على عند أىل اللغة:  ( اإلقعاءٕ)

. مادة: َّٗ/ُ، اٞنغرب: َُٓ/ِانطر: اٞنصباح اٞننًن:  كما يػيٍقًعي الكلب.األرض  
 كىذا التفسًن األكؿ لػ)اإلقعاء( عند الفقهاء. قعو.

، اٞننهاج: ِٗٓ/ّ، اجملموع: َْٖ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ٖ)
 .  ِٓ-ِْ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِٕٓ/ّ، كفاية النبيو: ِٓ/ُ
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: أف يفػػػرتش رجليػػػو واثنيهـــا .(ُ)يديػػػو علػػػى األرض بعضػػػهم فيػػػو: أف يضػػػع مػػػع ذلػػػك
: أف ٩نعل يديو علػى األرض كيعقػد علػى أطػراؼ واثلثها .(ِ)على عقبيو أىٍليػىتػىٍيوً كيضع 
. كاٞنكركه اٞننهي عنو األكؿ، كاألخًناف جائزاف، كالثاشل سنة ُب اٛنلوس بٌن (ّ)أصابعو

 . (ْ)السجدتٌن على ما سيأٌب
مػػػادًّا رجليػػػو. كُب األفضػػػلية مػػػن ىيئػػػات القعػػػود قػػػوالف، كػػػره أيضنػػػا أف يقعػػػد كيي 
ػػػاأصـــح القـــولٌن ككجهػػػاف: كسػػػيأٌب  ،(ٔ)، كمػػػا ُب التشػػػهد األكؿ(ٓ): أف يقعػػػد مفرتشن

 .(ٕ)-إف شاء هللا تعاذل- بيانو
ميتػىرىبًٌعنا: أف يقعد واثنيهما

 .(ٗ)، كصححو الركايشل(ٖ)

                              
 ".أبو عبيد، كٗناعة : "قاؿ بو ٓٓ/ِ، كُنر اٞنذىب ِِٓ/ِبياف للعمراشل( ُب الُ)
 . ُْٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 .ُُْٖ، فتح العزيز: َُِ/ِ، التهذيب: ُْٕ/ُ( ذكره الشًنازم كغًنه. انظر: اٞنهذبّ)
 فما بعدىا من النص احملقق. َْٓ( سيأٌب ذلك ُب صػْ)
: أف يضع رجلو اليسرل على األرض ك٩نلس على كعبها، كينصب اليمىن، صورة االفرتاش (ٓ)

 .ِٗٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٔ/ِانظر: الوسيط:  كيضع أطراؼ أصابعها على األرض. 
: أف ٫نرج رجليو ك٨نا على ىيئة االفرتاش من جهة ٬نينو ك٬نيىكًٌني كىرًكىو األيسر من صورة التورؾ
 .َُٓ/َُ، لساف العرب: ٖٖ/ُ، النظم اٞنستعذب: َْٓ/ّاجملموع: ر: انظ األرض.

، اٜناكم الكبًن: ُُٗ/ُ، اٞنهذب: َُّ/ِ( قاؿ بو القفاؿ كاألكثركف. انظر: الوسيط: ٔ)
 .ُُّ/ْاجملموع مع تكملة السبكي:  َّٓ/ُ، فتح العزيز: َُْ/ِ، اٜنلية: ُْٓ/ِ

 فما بعدىا من النص احملقق. ْٔٓ( سيأٌب ذلك ُب صػٕ)
ٍيو ك٬ند  ركبتو اليمىن إذل جانب ٬نينو كقدىمو اليمىن  الرتبْع  (ٖ) ُب اٛنلوس: ىو أف يقعد على كىرًكى

إذل جانب يساره كاليسرل ابلعكس، ييسىم ى اٛنٍىاًلسي كذلك ميتػىرىبًٌعنا؛ ألنو رىب عى نفسو، أم: 
، ُّْ/ُيو كفخذيو بعضها ٓنت بعض. انظر: حاشية اٛنمل: أدخل أربعتو ساق

  .ٓٓ/ُالتعريفات: 
، اجملموع مع تكملة ُٖٖ/ِ، اٜنية: ُٕٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: َْ/ُانظر: التنبيو:  (ٗ)

: صححو الركايشل ُب -ر٘نهما هللا–. قاؿ الرافعي كابن الرفعة َّٗ/ْالسبكي: 
 .ٓٗ/ْالنبيو  ، كفايةَّٓ/ُانظر: فتح العزيز:  تلخيصو.
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اليمػػػىن ك٩نلػػػس ، أنػػػو ينصػػػب ركبتػػػو -كىػػػو اختيػػػار القاضػػػي-: وأحـــد الـــوجهٌن
 .(ُ)على رجلو اليسرل، كاٞنفرتش بٌن يدم اٞنقرئ

 .(ِ)فيو كالتشهد األخًن يػىتػىوىر ؾي : والثاين
ةن ميتػىرىبًٌعػػكال فػػرؽ ُب ذلػػك بػػٌن الرجػػل كاٞنػػرأة، كانفػػرد اٞنػػاكردم فقطػػع أبهنػػا ْنلػػس 

قطعنا
(ّ). 

ػا منفػردنا ك٫نفػف الصػبلة، كإذا  اقاؿ ُب األـ: إذا كػاف قػادرن  علػى أف يصػلي قائمن
صلى خلف اإلماـ احتاج أف يعقد ُب بعضػها أحببػت أف يصػلي منفػردنا، ككػاف عػذرنا 

 . (ٓ)ترؾ اٛنماعة، فإف صلى مع اإلماـ كعجز عنو صحت صبلتو (ْ)ُب/
 .(ٔ)كقاؿ الشيا أبو حامد: كصبلتو ُب اٛنماعة أفضل، كقيل: إنو يتخًن

 .(ٕ)قاؿ: ال ٩نوز أف يصليها ُب اٛنماعةالذخائر: ك٪نتمل أف يي كقاؿ صاحب 
كلػػػو كػػػاف ُنيػػػث لػػػو اقتصػػػر علػػػى قػػػراءة الفآنػػػة أمكنػػػو القيػػػاـ، كإذا زاد عجػػػز، 

 صلى ابلفآنة قائمنا، فلو شرع ُب السورة فعجز قعد كال يلزمو قطعها لًنكع.
 

ا اٍستىٍمسىكى  يىٍستىٍمًسكٍ لو صلى قائمنا دل فرع:   :بولو، كلو صلى قاعدن
ػػا علػػى  ػػا ١نافظػػةن علػػى القيػػاـ، كمػػا يصػػلي العػػارم قائمن قػػاؿ القفػػاؿ: يصػػلي قائمن

 .(ٖ)اٞنذىب

                              
 .ٕٔٔ/ِ( انظر: التعليقة: ُ)
، ذكره النوكم ُب َُّ/ِ، كالغزارل ُب الوسيط: ُٕٔ/ِ( حكاه اإلماـ ُب هناية اٞنطلب: ِ)

 .ُُّ/ْاجملموع
 .ُٕٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
 /ب(.ُٕٗ( هناية ؿ: )ْ)
 .ََُ/ُ( األـ: ٓ)
 .ّٗ/ْ( كحكي عن أيب حامد أيضنا. انظر: كفاية النبيو: ٔ)
 .ُّّ/ْ( انظر: اجملموع مع تكملة السبكي: ٕ)
 .ُّٗ/ُ، الركضة: ْٖٔ/ُ( انظر: التهذيب: ٖ)
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ا ١نافظةن على الطهارة  .(ُ)كقاؿ القاضي: يصلي قاعدن
 

 .(ّ)كره للمصلي أف يقدـ إحدل رجليو ُب القياـ كيعتمد عليها: يي (ِ)آخر
 

  :(ْ)إذا قدر على االرتفاع ُب الركوع إذل حد الركوع ا،من صلى قاعدن فصل: 
. كىػو منهمػا ميفىػر عه علػى أف مػن دل (ٓ): يلزمػو ذلػك-كتبعو الغزارل-قاؿ اإلماـ، 

ا.  يبلغ ا٥نناؤه حد الركوع يصلي قاعدن
ػا كػذلكإ :فأما على اٞنذىب . كال تػيتىصىػو ري ىػذه اٞنسػألة إال أف (ٔ)نو يصلي قائمن

ا كيرتفع فرض أنو يقدر يي  على الوقوؼ قدر الركوع ال قدر القياـ، فحينئذ يصلي قاعدن
 للركوع كما ذكر.

ا يقػػدر علػػي االرتفػػاع إذل حػػدًٌ  (ٕ)كأمػا مػػن  الي ، كلؤلئمػػة (ٖ)الركػػوع، يركػػع قاعػػدن
 ُب حد الركوع عباراتف:

: أنػػو ينحػػين لػػو مقػػدار أف يكػػوف التشػػبو بينػػو كبػػٌن السػػجود كالتشػػبو إحــدامها
 كبيانو: ،لة القياـبينهما ُب حا

أف أكمػػػل الركػػػوع ُب القيػػػاـ، أف ينحػػػين ُنيػػػث يسػػػتوم ظهػػػره كعنقػػػو، كحينئػػػذ 
 ٓناذم جبهتو موضع سجوده.

كأقلػػو، أف ينحػػين حػػ، تبلػػغ راحتهػػا ركبتيػػو، كحينئػػذ يقابػػل كجهػػو أك بعضػػو مػػا 
كراء ركبتيػػو مػػن األرض، كيبقػػى بػػٌن اٞنوضػػع اٞنقابػػل كموضػػع السػػجود مسػػافة، فًناعػػي 

                              
 .ٖٗ/ِ، النجم الوىاج: ِْٓ/ِ، اجملموع: ُُٗ( انظر: فتاكل القاضي: ص/ ُ)
 ( أم: فرع آخر.ِ)
، فقو ُّٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ْْٔ/ّ( عيزم إذل القاضي أيب الطيب. انظر: اجملموع: ّ)

 .ِّٗ/ُادات: العب
 ( سيذكر اٞنؤلف صفة ىذه الصورة ُب الصفحة اآلتية.ْ)
 .ُٖٔ، البسيط: ص/َُّ/ِ، الوسيط: ِِّ-ِِِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 .ِِٔ/ّ، اجملموع: ِْٖ/ُ، فتح العزيز: ُْٕ/ِ( انظر: التهذيب: ٔ)
 .ِْٖ/ُكاٞنثبت من فتح العزيز:  ،األصل من ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ٕ)
ا. ٖ)  ( مسألة: الركوع للمصلي قاعدن
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 النسبة ُب حالة القعود.ىذه 
 فأقل ركوع القاعد، أف ينحين ُنيث يقابل كجهو ما كراء ركبتيو من األرض.

 كأكملو، أف ينحين ح، ٓناذم جبهتو موضع سجوده.
ػػا الثانيــة : أف ينحػػين ُنيػػث يصػػًن ابإلضػػافة إذل القاعػػد اٞننتصػػب كػػالراكع قائمن

ػػا، ابإلضػػافة إذل القػػائم اٞننتصػػب، فيعػػرؼ النسػػبة بػػٌن حػػال يت االنتصػػاب كالركػػوع قائمن
كيقدر كأف اٞنائل من شخصو عند القعود كىو قدر قامتو فينحين بقدر تلػك النسػبة، 

 .(ُ)كمعنا٨نا كاحد
عػػػن الركػػػوع كالسػػػجود أتػػػى  (ّ)فكسػػػجود القػػػائم. فػػػإف عجػػػز/ (ِ)كأمػػػا سػػػجوده

ابلقػدر اٞنمكػػن مػػن اال٥ننػػاء. كلػػو قػػدر علػى الركػػوع كعجػػز عػػن السػػجود قػػرب جبهتػػو 
أك عظػػم  (ْ)و مػػن األرض بقػػدر اإلمكػػاف، حػػ، لػػو أمكنػػو أف يسػػجد علػػى صيػػٍدًغوفيػػ

رأسػػو الػػذم فػػوؽ اٛنبهػػة كعلػػم أف جبهتػػو تكػػوف بػػذلك أقػػرب إذل األرض لزمػػو ذلػػك. 
كضػػعها علػػى األرض لزمػػو ذلػػك، كلػػو كضػػعها علػػى  ٢ًنىػػد ةو كلػػو أمكػػن أف يسػػجد علػػى 

 يديو دل ٩نزئو.
سجد على صيٍدًغو إذا أمكنوحكى الركايشل عن األصحاب أنو ال ي

(ٓ). 
 .(ٔ)كقاؿ القاضي: ال يسجد على الوسادة

القاعػػػدين  (ٕ)إمػػػا أف يقػػػدر علػػػى اال٥ننػػػاء إذل حػػػد أقػػػل  ركػػػوعي ؛ٍب ىػػػذا العػػػاج

                              
 .َْٖ/ّ، اجملموع: ّْٖ/ُ، فتح العزيز: َُٓ-َُْ/ِالوسيط:  انظر:( ُ)
 ( السجود للقاعد. ِ)
 /أ(.َُٖ( هناية ؿ: )ّ)
: جانب الوجو من العٌن إذل األذف كالشعر فوقو، كاٛنمع: أصداغ، كأصديغ، كمنو الْصدغ (ْ)

. مادة: ِٓٓ/ِِ، اتج العركس: َُٓ/ُدة. انظر: اٞنعجم الوسيط: اٞنًصدغة: اٞنخ
 صدغ.

 .ُِٓ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)
 .ِٖٓ/ِ( انظر: التعليقة: ٔ)
 . كىو الصحيح لغة؛ ألنو مضاؼ.ّْٖ/ُ( ُب األصل: )الركوع(. كاٞنثبت من فتح العزيز ٕ)
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 بغًن زايدة، أك على أكملو بغًن زايدة، أك مع زايدة:
٩نعػػػل السػػػجود أخفػػػض مػػػن الركػػػوع، كيسػػػتحب االتيػػػاف  (ُ)ففػػػي اٜنالػػػة الثالثػػػة

 أبكمل الركوع، ك٩نب أف أيٌب ابلقدر الزائد ُب السجود.
فعليػػو أف أيٌب ّنػػرة ركوعنػػا كمػػرة سػػجودنا، كال يلزمػػو االقتصػػار  ،(ِ)كأمػػا ُب الثانيػػة

 ُب الركوع على األقل للتمييز.
قػػػػػدكر إذل الركػػػػػوع كال ٩نػػػػػوز تقسػػػػػيمو اال٥ننػػػػػاء اٞن ،فكػػػػػذلك (ّ)كأمػػػػػا ُب األكذل

 إذل السجود. (ْ)كالسجود، أبف يصرؼ بعضو إذل الركوع، كهنايتو
قاؿ اإلماـ: فهل ٩نب عليو أف يتخيل ٕناـ السجود بقلبو ك٩نريو علػى ذكػره ؟، 

 .(ٓ)فأما إذا قدر على شيء منو فإنو يعت  على الفكر ،فيو احتماؿ
 

أك مشػػقة  ،أك ِنػػوؼ ضػػرر ه،إمػػا بتعػػذر  ؛إذا عجػػز اٞنصػػلي عػػن القعػػودفصــل: 
ا(ٔ)-ُب القياـ كما مر  -شديدة   . (ٕ)، صلى راقدن

كقاؿ اإلمػاـ: ال أكتفػي ُب تػرؾ القعػود ّنػا أكتفػي بػو ُب تػرؾ القيػاـ بػل أشػرتط 
فيػػو عػػدـ القػػدرة عليػػو أك خػػوؼ اٟنػػبلؾ أك اٞنػػرض الطويػػل؛ إٜناقنػػا لػػو ابٞنػػرض الػػػذم 

                              
 لو مع زايدة. ( أف يقدر على اال٥نناء إذل حد أقل ركوع القاعدين على أكمُ)
 ( أف يقدر على اال٥نناء إذل حد أقل ركوع القاعدين على أكملو بغًن زايدة. ِ)
 ( أف يقدر على اال٥نناء إذل حد أقل ركوع القاعدين بغًن زايدة.ّ)
 )كٕنامو(. ّْٖ/ُ( ُب فتح العزيز ْ)
:  ُِٗ/ُِب تعليل سبب االحتماؿ عنده، ُب هناية اٞنطلب  -ر٘نو هللا-عبارة اإلماـ ( ٓ)

قاؿ: "ألنو ٩نوز أف ييقاؿ: الفكر للعاجز عن أصل الفعل ابلكلية؛ فأما إذا كاف يقدر 
 على شيء من الفعل أغناه عن الفكر، كىو الظاىر عندم".

 .ُْْ( راجع النص احملقق صػٔ)
ا.ٕ)  ( مسألة: الصبلة راقدن

ا ىٍرقىدراقدن
: -ابلفتح-: من رىقىدى ريقيودنا، ّنعىن: نـ، استلقى، اضطجع، ٕندد على األرض، كاٞن

 . مادة: رقد.ُٖٓ/ٓ، تكملة اٞنعاجم العربية: ُّٖ/ّانظر: لساف العرب: اٍلمىٍضجىعي. 
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 .(ُ)يعدؿ بو إذل التيمم
 :-كقيل: قوالف، ككجو-ثبلثة أكجو،  (ِ)كُب كيفيتو

بوجهو كٗنيع مىقىًادصلًٍ  بلن : أنو يضطجع على جنبو األ٬نن مستقبأصح القولٌن
(ّ) 

ده  .(ْ)بدنو إذل القبلة، كما يوضع اٞنيت ُب ٜنٍى
سػػتحب أف يضػػطجع علػػى جانبػػو األ٬نػػن، فػػإف اضػػطجع علػػى جانبػػو األيسػػر  كيي 

 .(ٓ)كره، كقاؿ أبو دمحم: ىو على خبلؼ األكذل
علػػى ظهػػره، ك٩نعػػل رجليػػو إذل القبلػػة، كيكػػوف إ٬نػػاؤه  (ٔ): أنػػو يسػػتلقيواثنيهمــا

اٍلميٍحتىضىر. ك٨نا كالقولٌن ُب (ٕ)ابلركوع كالسجود ُب صوب القبلة
(ٖ). 

                              
 .َِِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب : ُ)
 ( أم: االضطجاع. ِ)
انظر: اٞنعجم  : الناصية كما استقبلك من اٛنبهة، كاحدىا: ميقًدـ، كميقدًٌـ. اٞنقادصل (ّ)

 . مادة: قدـ.ِِْ/ّّ، اتج العركس: ِّْ/ٔ، احملكم كاحمليط: َِٕ/ِالوسيط: 
، كٜنىىدى  : الش ْق اٞنائل ُب جانب الق ، ييقاؿ: ٜنىىدى الق  كأىٜنده، كق  مىلحود كميلحىدالل ٍحدي  (ْ)

ا، كٜنىىدى اٞنيت كأىٜنٍىدىهي: جعلو ُب الل ٍحًد. دن  للميت كأىٜنٍىدى لو: حفرى لو ٜنٍى
 . مادة: ٜند.َِٖ/ُ، ٢نتار الصحاح: ِِْ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

 .ْٖ/ُ، فتح العزيز: ُِٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب : ٓ)
: من االستلقاء، قاؿ األزىرم: كل شيء كاف فيو كاالنًٍبطاح ففيو اٍسًتٍلقاءه. يقاؿ: ( يستلقئ)

ـى. انظر: اتج العركس:  . ِٔٓ/ُٓ، لساف العرب: ْٕٔ/ّٗاٍستػىٍلقىى على قػىفىاهي: نى
 مادة: لقي. 

، اٜنلية: ُِٕ/ِ، التهذيب: ُُٗ/ُ، اٞنهذب: َُٓ-َُْ/ِ( انظر: الوسيط: ٕ)
 . ّّْ/ُ، الركضة: ْٖٓ/ُ، فتح العزيز: ْْٔ/ِ، البياف: ِٖٗ/ِ

-ابلضم، مبنيًّا على اجملهوؿ -اٞنريضي كحيًضرى  اٍحتيًضرى : من حضرتو الوفاة، ييقاؿ: اٍلميٍحتىضىر (ٖ)
 : إذا حضره اٞنوت كنزؿ بو، كىو ١نيٍتىضىر ك١نىٍضيوره. -اجملهوؿ

 . مادة: حضر.ُٕٗ/ُ، التعريفات الفقهية: ُٓ/ُُانظر: اتج العركس 
 أحد٨نا: أنو يلقى على ظهره، كتكوف رجبله ُب القبلة. كُب كيفية توجو احملتضر كجهاف:

 .ٕ/ّكالثاشل: أف يضجع على شقو األ٬نن مستقببلن بوجهو القبلة. انظر: اٜناكم الكبًن: 
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 .(ّ)إذل القبلة (ِ)وٍٙنىصي أى  (ُ): أنو يضطجع على جنبو األ٬نن كيىعطفوالوجو
 .(ٓ)أيضنا إذل القبلة (ْ)كقاؿ الركايشل: ٩نعل كجهو/

. كاٝنػػبلؼ ُب الوجػػوب ال األكلويػػة، ِنػػبلؼ اٝنػػبلؼ (ٔ)قػػاؿ اإلمػػاـ: ىػػو غلػػط
ُب ىيئة القاعد. كاٝنبلؼ فيمن قػدر علػى االضػطجاع، كاالسػتلقاء. أمػا مػن دل يقػدر 

 إال على أحد٨نا فيأٌب قطعنا. 
تػى ٍب إذا صلى علػى ىيئػة مػن ىػذه اٟنيئػات، فػإف قػدر علػى الركػوع كالسػجود أ

هبمػػػػا كإال أكمػػػػأ هبمػػػػا منحنينػػػػا، كقػػػػرب جبهتػػػػو مػػػػن األرض ُنسػػػػب اإلمكػػػػاف، كجعػػػػل 
 .(ٕ)السجود أخفض من الركوع، فإف عجز عن اإلشارة إليهما ابلرأس أكمأ َنىٍفًنو

ػا (ٖ)فإف عجز عن اإل٬ناء ، أىٍجرىل أفعػاؿ الصػبلة علػى قلبػو أبف ٬نثػل نفسػو قائمن
ا، كأيٌب ابلقراءة كاألذكار ُب   .(ٗ)١نىىاٟنًٌىاكراكعنا كساجدن

                              
 الشيء عىٍطفنا: ثىنيتيو أك أملتيو فانعطفى كعطفى ىو عيطيوفنا. ( يقاؿ: عىطىٍفتي ُ)

 . مادة: عطف.ُٗٔ/ِْ، اتج العركس: ُْٔ/ِانطر: ٞنصباح اٞننًن: 
 : ما دخل من ابطن القدـ فلم يصب األرض.اأٍلىٍٙنىصي  (ِ)

 . مادة: ٙنص.ِٔٓ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ٕٗ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
، إعانة الطالبٌن: ُّٕ، ُّٔ/ْ، اجملموع: ْْٔ/ِ، البياف: ّٖٓ/ِ( انظر: التعليقة: ّ)

ِ/ُِْ. 
 /ب(.َُٖ( هناية ؿ: )ْ)
 .ّٖٔ( انظر: حلية اٞنؤمن، كتاب الصبلة: ص/ٓ)
:  ََُ/ُْب كفاية النبيو -ر٘نو هللا–قاؿ ابن الرفعة . ُِٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

أنو اختاره صاحب اإلفصاح، كزاد فيو: أف رجليو تكونف إذل "كادعى الركايشل ُب تلخيصو 
 القبلة، ككجهو إذل القبلة أيضنا؛ ح، إذا أكمأ ابلركوع كالسجود برأسو أكمأ إذل القبلة". 

 : ًغطاءي العٌن من أعلى كأسفل، كاٛنمع: أىٍجفينه، كأىٍجفافه، كجيفيوفه.اٛنىٍفني  (ٕ)
 . مادة: جفن.ٖٗ/ُّ، لساف العرب: ّٖٓ/ّْس: انظر: اتج العرك 

 ( مسألة: العاجز عن اإل٬ناء. ٖ)
اٌؿ ( ٗ) ىحى

 ، كاٞنراد بو: اٞنوضع، كاٞنكاف الذم ٪نل فيو.-مصدر ميمي-ٗنع: احملل، اٞن
 . مادة: حلل.ُّٔ/ُُ، لساف العرب: ُْٗ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 
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 عيد.لسانو كجب أف ٩نيٍرًمى القراءة كاألذكار على قلبو كاألفعاؿ، كال يي  (ُ)فإف اعتقل
 .(ّ)عيديي  (ِ):  أنويوفيو وجو
 .(ْ)الصبلة عنو ُب ىذه اٜنالة : أنو ال يصلي، كيسقط فرضووجو آخر
أهنػا ال تسػقط مػا داـ عقلػو ابقينػا وادلذىب

. كال خػبلؼ أف القاعػد ال يلزمػو (ٓ)
 إجراء القياـ على قلبو.

 

 فروع: 
ػػػػا فعجػػػػز ُب أثنائهػػػػا عػػػػن القيػػػػاـاألول:  . مػػػػن افتػػػػتح الصػػػػبلة قائمن ، قػىعىػػػػدى كبػىػػػػىنى

ا لعجػػز ُب أثنائهػػا عػػن القعػػود،  . كلػػو قػػدر علػػػى ككػػذلك إف افتتحهػػا قاعػػدن رىقىػػدى كبػىػػىنى
القيػػاـ ُب أثنائهػػا، يبػػادر إذل القيػػاـ كيبػػين. ككػػذا مػػن افتتحهػػا مضػػطجعنا للعجػػز فقػػدر 

 على القعود أك القياـ ُب أثنائها، أيٌب ابٞنقدكر عليو كيبين.
ػػا، كإف   ـى كقرأىػػا قائمن ٍب مػػن ْنىىػػد دىٍت قدرتػػو علػػى القيػػاـ، إف كػػاف قبػػل الفآنػػة قػػا

ا قػػاـ كقػػرأ ابقيهػػا ُب القيػػاـ كال يلزمػػو اسػػتئنافها، كعليػػو تػػرؾ القػػراءة ُب كػػاف ُب أثنائهػػ
، فإف قرأ فيو لزمتو إعادتو.  هنوضو إذل أف ينتصبى

ِنػػػػػبلؼ مػػػػػا لػػػػػو عجػػػػػز عػػػػػن القيػػػػػاـ ُب أثنػػػػػاء الفآنػػػػػة؛ فإنػػػػػو يقعػػػػػد إف أمكنػػػػػو، 

                              
، كلسانو: حبس عن الكبلـ اٍعتػىقىلى ( يقاؿ: ُ) انظر: اٞنعجم الوسيط: . بىٍطنو: استمسكى

 . مادة: عقل.ٗٓ/ُ، طلبة الطلبة: ْٖٓ/ُُ، لساف العرب: ُٔٔ/ِ
؛ لتتضح بو َُّ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من النجم الوىاج ِ)

 العبارة.
 .َُّ/ِ( انظر: النجم الوىاج: ّ)
حكاه صاحبا العدة كالبياف : " ّّْ/ُفقاؿ ُب الركضة -ر٘نو هللا–عزاه النوكم ( ْ)

 .ْْٕ/ُِب البياف:  كانظر اٞنسألة أيضنا كغًن٨نا".
، كفاية النبيو: ّّْ/ُ، الركضة: ُِٗ/ِ، ُنر اٞنذىب: ْْٕ/ِ( انظر: البياف: ٓ)

، الغرر َُّ/ِ، اٞننهاج القوصل: ِٕ/ُ: بشرح زين بن أرسبلف ، فتح الر٘ننَُّ/ْ
 .ِٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: َّٕ/ُالبهية: 
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 .(ِ)، كذا قالو الغزارل كالرافعي(ُ)وىيوًيًٌ كيضطجع إف دل ٬نكنو، كيقرأ ُب حالة 
 .(ْ)وىيوًيًٌ : ال ْنزئو القراءة ُب حالة (ّ)كقاؿ صاحب اٞنرشد

 .(ٓ)كعبارة البغوم كاٞنتورل تقتضي أف لو أف يقرأ فيها، كال ٩نب بل يتخًن
كإف قػػدر القاعػػد علػػى القيػػاـ بعػػد القػػراءة كقبػػل الركػػوع، لزمػػو القيػػاـ لًيػىٍهػػًومى منػػو 

. كال ٩نزئػػو أف يقػػـو إذل (ٔ)الطمأنينػػة فيػػو. كلئلمػػاـ فيهػػا احتمػػاؿإذل الركػػوع، كال تلزمػػو 
. كيسػػػػػتحب ُب ىػػػػػذه (ٕ)حػػػػػد الػػػػػراكعٌن كيطمػػػػػأف ٍب يرفػػػػػع ٍب يسػػػػػجد علػػػػػى اٞنػػػػػذىب

 األحواؿ أف يعيد الفآنة إذا قاـ.

                              
داًر.اٟنىًومْ  (ُ)  ، ابلفتح: لئًلٍصعاًد. كاٟنيًوْم، ابلضًم: ًلبل٥نًٍ

 . مادة: ىوم.ُٔ/ٔ، مقاييس اللغة: ُّْٕ/ُانظر: القاموس احمليط: 
 . ْٕٖ/ُ، فتح العزيز: ُُٕالبسيط، كتاب الصبلة: ص/ ،َُٕ/ِ( انظر: الوسيط: ِ)
أيب ، كقد تقدمت ترٗنة ابن عىٍصريكفو ( ىو كتاب )اٞنرشد ُب فركع الشافعية(، البن أيب ّ)

 .ِ، ىامشِْٗعصركف ُب صػ
 .ٗٗ/ِ، النجم الوىاج: َُٓ/ْ( انظر النقل عنو ُب: كفاية النبيو: ْ)
، َُٓ/ْ، كفاية النبيو: ّْٕب الصبلة: ص/، التتمة، كتإُْ/ِ( انظر: التهذيب: ٓ)

 .ُْٕ/ِ، الغرر البهية: ٗٗ/ِالنجم الوىاج: 
: "كإف كاف ُب خبلؿ الفآنة،  يقـو كال يقرأ  ّْٕعبارة اٞنتورل ُب التتمة، كتاب الصبلة: ص/

ُب حاؿ قيامو؛ ألف فرض القراءة توٌجو عليو ُب حالة فوؽ تلك اٜنالة، كىي حالة 
اـ فإف أراد أف يبين على القراءة جاز، كإف استأنف القراءة كاف أكذل، االنتصاب، كإذا ق

 ح، يكوف ٗنيعها ُب حاؿ القياـ".
: " أمري الطمأنينة ُب ىذا القياـ مرتدد عندم؛ فإنو  ِِِ/ِعبارة اإلماـ ُب هناية اٞنطلب ( ٔ)

القومة، إف ظن ظاف أف االعتداؿ عن الركوع ركن مقصود، فما أرل ذلك ظاىرنا ُب ىذه 
أف  االيت كجبت ألجل اٟنوم منها إذل الركوع؛ فإهنا غًن مقصودة قطعنا، كال ٬نتنع أيضن 

ييقاؿ: ينبغي أف يكوف الركوع عن سكوف كقياـ، كإذا دل ٤ند نصنا، فالرجوع إذل قضااي 
 الْنهى، كليس لنتائج القرائح منتهى".

، ُنر اٞنذىب: ُْٕ/ِالتهذيب: ، ُٖٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُٖٔ/ِ( انظر: التعليقة: ٕ)
 .ُْٖ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّْْ/ُ، الركضة: ْٕٖ/ُ، فتح العزيز: ُِٔ/ِ



 

 
452 

ػػف  قبػػل الطمأنينػػة فإنػػو يلزمػػو  (ُ)ِنػػبلؼ مػػا لػػو اعتػػدؿ عػػن الركػػوع/ ػػا كخى جالسن
 االعتداؿ كالطمأنية. 

ػػػ ف  ُب االعتػػػداؿ بعػػػد الطمأنينػػػة دل يلزمػػػو أف يقػػػـو ليسػػػجد مػػػن قيػػػاـ ُب كإف خى
، لكن إف كقع ذلك ُب اثنية الصبح قبل القنوت دل يكن لو القنػوت (ِ)أظهر الوجهٌن

ا، فلو فعل بطلت صبلتو، بل يقـو كيقنت  . (ّ)قاعدن
ع كاف قبل الطمأنينة كجب أف يرتفػ  فإفٍ  ؛كلو كجد اٝنفة ُب ركوعو، قاؿ اإلماـ

ػػػا ٍب يركػػػع، كإفٍ  كػػػاف   منحنينػػػا إذل حػػػد الػػػراكعٌن مػػػن القيػػػاـ كال ٩نػػػوز أف ينتصػػػب قائمن
كحكػػى عػػن األصػػحاب أهنػػم قػػالوا: ٩نػػوز  ،بعػػدىا دل يلزمػػو االرتفػػاع إذل ركػػوع القػػائمٌن

: كال يبعػد أف ٩نػب (ْ) قاؿ اإلمػاـ ُب اٜنالػة الثانيػة ،أف يرتفع راكعنا مطلقنا كدل يوجبوه
مبلبسنا للركناالرتفاع ما داـ 

(ٓ). 
قػػػػػاؿ الرافعػػػػػي: كاألصػػػػػحاب دل يفرقػػػػػوا ُب جػػػػػواز االرتفػػػػػاع بػػػػػٌن أف ٫نػػػػػف قبػػػػػل 

 .(ٔ)الطمأنينة أك بعدىا
ة منعتو من االعتداؿ، سقط عنو كيسػجد، فلػو كلو ركع اٞنصلي فػىعىرىضىٍت لو عل  

يعػػود إذل االعتػػداؿ، كإف زاؿ بعػػد تػىلىْبًسػػو  (ٕ)زالػػت قبػػل دخولػػو ُب السػػجود لزمػػو  أفي
 بو دل ٩نز لو العود إذل االعتداؿ، فإف أتى بو بطلت صبلتو.

 بطلت صبلتو. ،كحيث قلنا: يلزمو القياـ، فلم يقم
                              

 /أ(.ُُٖ( هناية ؿ: )ُ)
، كاألظهر اٞنعتمد ُب اٞنذىب: أنو ال ُْٕ/ِ( فيو كجهاف حكا٨نا البغوم ُب التهذيب ِ)

، َُٕ/ِسيط: يلزمو أف يقـو ليسجد؛ لئبل يطوؿ االعتداؿ كىو ركن قصًن. كانظر: الو 
، ٓنفة احملتاج: ُْٖ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّْْ/ُ، الركضة: ْٕٖ/ُفتح العزيز: 

ِ/ِٕ. 
 .َّٕ/ُ، الغرر البهية: ّْْ/ُ، الركضة: ْٖٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 ( أف ٩ند اٝنفة ُب ركوعو بعد الطمأنينة. ْ)
 .ِِّ-ِِِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 .ْٕٖ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٔ)
 .ُْٔ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من االصل، كاٞنثبت ىو الصحيح لغة، كما ُب اجملموع ٕ)
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قػػػاؿ  ؛لػػػو عػػػاد العجػػػز كمنعػػػو مػػػن القيػػػاـ ،كعلػػػى األكؿ ،(ُ)نقلػػػب نفػػػبلن تكقيػػػل: 
ا ُب موضػػع جلػػوس مػػن صػػبلة فػػإف كػػاف  ؛نظػػر ُب حالػػو حػػٌن أمكنػػواٞنػػاكردم: يي  قاعػػدن

ًطيق كالتشهد كاٛنلوس بٌن السجدتٌن صحت كال إعادة عيو، كإف كاف ُب موضػع 
ي
اٞن

ًطيق بطلت
ي
 .(ِ)قياـ من صبلة اٞن

 

ا :(ّ)الفــرع الثــاين ، سػػواء (ٓ)مػػع القػػدرة علػػى القيػػاـ (ْ)٩نػػوز فعػػل النوافػػل قاعػػدن
 الركاتب كغًنىا. (ٔ) فيهاي

 .(ٕ)كالكسوفٌن، كاالستسقاء كجو: أهنا ال ْنوزكُب صبلة العيدين، 
كعلػػى  ،(ٖ)كالصػػحيح جػػواز التنفػػل مضػػطجعنا مػػع القػػدرة علػػى القيػػاـ أك القعػػود
أـ لػو اإل٬نػاء  ىذا فهل عليو االتياف ابلركوع كالسجود، كما لو صلى القادر عليهمػا، 

 فيو كجهاف:  ،؟(ٗ)يهبما كالعاجز عنهما ُب الفرض

                              
، َُُٖ/ِ، كالقاضي حسٌن ُب التعليقة ُِٓ/ِ( ذكره الركايشل ُب ُنر اٞنذىب ُ)

 كقاؿ: "ال كجو لقولو". َُّ/ِكاٞناكردم ُب اٜناكم الكبًن 
 .ُٖٗ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ِ)
 من النص احملقق.  َْٓع األكؿ ُب صػ( تقدـ الفر ّ)
ا. ْ)  ( مسألة: صبلة النوافل قاعدن
:  ِٕٓ/ّ. حكى النوكم اإلٗناع على ذلك، فقاؿ ُب اجملموع ُّْ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)

ا مع القدرة على القياـ ابإلٗناع".   "٩نوز فعل النافلة قاعدن
 ( ُب األصل: )فيو(، لكن الضمًن راجع إذل النوافل.ٔ)
 .ِٕٔ/ّانظر: اجملموع: ( ٕ)
 . -ر٘نهما هللا-( كصحح ىذا القوؿ الرافعي كالنوكمٖ)

 .ِٕٔ/ّ، اجملموع: ْٖٖ/ُانظر: فتح العزيز: 
( ُب األصل: )العاجز عن القياـ كالقعود الفرض(، ىكذا، كىو غًن منضبط، كعبارة ٗ)

: "ٍب اٞنضطجع ُب صبلة الفرض إف قدر على  ْٖٖ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-الرافعي
الركوع كالسجود أيٌب هبما كما تقدـ، كىاىنا اٝنبلؼ ُب جواز االضطجاع جار ُب جواز 

 ظهر منع االقتصار على اإل٬ناء". االقتصار على اإل٬ناء لكن األ
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 .(ُ): األكؿأظهرمها
 

: القادر على القياـ إذا أصاب عينو مرض كنزكؿ اٞنػاء، كقػاؿ لػو طبيػب الثالث
موثوؽ بدينو كمعرفتو: إف صليتى مستلقينا أك مضطجعنا أىٍمكىنىٍت مداكاتك كإال خيػف 

  (ِ)عليك العمى، فهل لو أف يصلي مستلقينا مضطجعنا لذلك ؟، فيو كجهاف:/
نًيًجيْ ك  : ال ٩نوز، كاختاره الشيا أبو حامدأحدمها اٍلبػىٍندى

(ّ).  
، ك٨نػػا كػػالوجهٌن فيمػػا إذا خػػاؼ مػػن اسػػتعماؿ اٞنػػاء ىػػل (ْ): اٛنػػوازوأظهرمهــا

 .(ٓ)يتيمم ؟

                              
( ىذا الوجو األظهر اٞنعتمد، أف عليو االتياف ابلركوع كالسجود. انظر: فتح العزيز: ُ)

، فتح اٞنعٌن: ُُٔ/ُ، إعانة الطالبٌن: ٗٓ/ُ، هناية الزين: ِٕٔ/ّ، اجملموع: ْٖٖ/ُ
ُ/ٕٗ. 

 /ب(.ُُٖ( هناية ؿ: )ِ)
، التهذيب: َُٗ/ِ، اٜنلية: ُُٗ/ُ، اٞنهذب: َُٗ-َُٖ/ِ( انظر: الوسيط: ّ)

، كفاية النبيو: ُّٔ/ْ، اجملموع مع تكملة السبكي: ْْٓ/ِ، البياف: ُّٕ/ِ
ْ/َُٕ. 

: "ليس للشافعي ُب اٞنسألة نص، كألصحابنا فيها كجهاف   ُّْ/ْ( قاؿ النوكم ُب اجملموعْ)
 عليو". مشهوراف: أصحهما عند اٛنمهور، ٩نوز لو االستلقاء كاالضطجاع, كال إعادة

، البياف: ُّٕ/ِ، التهذيب: َُٗ/ِ، اٜنلية: ُُٗ/ُاٞنهذب: , َُٖ/ِكانظر: الوسيط: 
 .َِ/ِ، اإلقناع للشربيين: ٖٗ/ِ، النجم الوىاج: ْٖٔ/ُ، فتح العزيز: ْْٓ/ِ

: "اٝنائف من استعماؿ اٞناء، فهو أف يكوف بو مرض أك قركح ٫ناؼ  ِِٖ/ُِب اجملموع( ٓ)
فإف خاؼ , أك ُب برد شديد ٫ناؼ من استعماؿ اٞناء فينظر فيومعها من استعماؿ اٞناء 

:  مح جح مج حج مث ُّ  التلف من استعماؿ اٞناء جاز لو التيمم ببل خبلؼ؛ لقولو تػىعىاذلى
   َّ مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

كإف خاؼ الزايدة ُب اٞنرض كإبطاء ال ء، قاؿ ُب األـ: ال يتيمم، كقاؿ ُب  يّْ النساء:
 القدصل كالبويطي كاإلمبلء: يتيمم".

، اٜناكم ّْٓ/ُ، التعليقة: ُِ/ُ، التنبيو: ّٔ،َٔ/ُاألـ: كانظر ُب ذلك أيضنا: 
 .ُِٗ/ُ، فتح العزيز: ُِّ/ُ، ُنر اٞنذىب: ُْٓ/ُ، التهذيب: ُِٕ/ُالكبًن: 
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نىػػػٍت مػػػداكاتك، قػػػاؿ اإلمػػػاـ: ٩نػػػوز القعػػػود  ا أىٍمكى كلػػػو قيػػػل لػػػو: إف صػػػليتى قاعػػػدن
قطعنػػػػا
علػػػػى مػػػػا قالػػػػو: إنػػػػو ٩نػػػػوز تػػػػرؾ القيػػػػاـ ّنػػػػا ال ٩نػػػػوز بػػػػو تػػػػرؾ  بنػػػػاءن  منػػػػو، كىػػػػو (ُ)
 .(ّ)، كما تقدـ(ِ)القعود

 .(ْ)قاؿ الرافعي: كاٞنفهـو من كبلـ غًنه أنو ال فرؽ. قاؿ النوكم: كىو اٞنختار
 

: سػػئل الشػػيا عػػز الػػدين عػػن رجػػل يتقػػي الشػػبهات كيقتصػػر علػػى (ٓ)الرابــعك
نػػػػوع كاحػػػػد ال يػػػػدـك معػػػػو القػػػػوة مػػػػأكوؿ يظػػػػن طيبػػػػو فعدمػػػػو ُب كقػػػػت فاقتصػػػػر علػػػػى 

فضػػعف عػػن اتيػػاف اٛنمعػػة كالقيػػاـ ُب الفػػػرائض ىػػل ىػػو مصػػيب ؟، فأجػػاب أبنػػػو ال 
 .(ٔ)خًن ُب كرع يؤدم إذل إسقاط فرائض هللا

 

كٟنػػا سػػنتاف ، (ٕ)القــول يف القــراءة واألذكــار، وقــراءة الفاحتــة ركــن يف الصــالة
 :سابقتاف، كسنتاف الحقتاف، فأما السابقتاف

 أف يسػػتفتح بقولػػو: سػػتحب للمصػػلي إذا كػػ   ، فيي (ٖ): دعــاء الفتتــاحفــاألوىل
اللهػم أنػت اٞنلػػك ال »، ٍب يقػوؿ: «كأن مػن اٞنسػلمٌن»، إذل قولػو: «كجهػت كجهػي»

كاعرتفػػت بػػذنيب فػػاغفر رل ذنػػويب  ، أنػػت ريب كأن عبػػدؾ، ظلمػػت نفسػػيإلػػو إال أنػػت
ٗنيعنػػا إنػػو ال يغفػػر الػػذنوب إال أنػػت، كاىػػدشل ألحسػػن األخػػبلؽ ال يهػػدم ألحسػػنها 
إال أنػػت، كاصػػرؼ عػػين سػػيئاهتا ال يصػػرؼ عػػين سػػيئاهتا إال أنػػت، لبيػػك اللهػػم لبيػػك 

                              
 . ِِِ/ِ: هناية اٞنطلب : ( انظرُ)
 .َِِ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
 .ّْٕ(  راجع النص احملقق صػّ)
 ( أم: أنو على الوجهٌن اٞنذكورين.ْ)

 .ُّْ/ْاجملموع مع تكملة السبكي:  ،ْٖٔ/ُانظر: فتح العزيز: 
 ( الفرع الرابع، كخرج فيو اٞنؤلف عن اٞنسألة. ٓ)
 . َُٔ، رقم اٞنسألة: ُْٔ( انظر: كتاب الفتاكل: ص/ٔ)
 ، كىذا الركن الرابع. ّْٔ( سبق الركن الثالث ُب صػٕ)
 ( مسألة: دعاء االستفتاح. ٖ)



 

 
456 

كسعديك، كاٝنػًن كلػو بيػديك، الشػر لػيس إليػك، أن بػك كإليػك، تباركػت كتعاليػت، 
 .(ُ)«وب إليكأستغفرؾ كأت

، هللا أكػػػ  كبػػػًننا، كاٜنمػػػد هلل كثػػػًننا» :سػػػتحب أف يقػػػوؿ بعػػػدكقػػػاؿ ُب العػػػدة: يي 
 .(ِ)«كسبحاف هللا بكرةن كأصيبل
سػػػػػبحانك هللا اللهػػػػػم ربنػػػػػا »سػػػػػتحب أف يقػػػػػوؿ بعػػػػػد التكبػػػػػًن: كقػػػػاؿ ٗناعػػػػػة: يي 

كجهػػػت »، ٍب يقػػػوؿ: (ْ)«، كال إلػػػو غػػػًنؾ(ّ)كتبػػػارؾ اٚنػػػك، كتعػػػاذل جػػػدؾ كُنمػػػدؾ،

                              
، فيما أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ُ) ،  ُٕٕ-َُِ، رقم ّْٓ/ُ( كرد ىذا الدعاء كامبلن

كقيامو(، كأبو داكد ُب سننو: كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىا، ابب الدعاء ُب صبلة الليل 
، كتاب الصبلة، ابب ما يستفتح بو الصبلة من الدعاء(، من َٕٔ، رقم: َُِ/ُ)

أنو كاف إذا قاـ إذل الصبلة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن رسوؿ هللا , -هنع هللا يضر-حديث علي بن أيب طالب
 من اٞنشركٌن، إف كىج ٍهتي كجهي للذم فطر السماكات كاألرض حنيفنا، كما أن»قاؿ: 

صبلٌب كنسكي، ك١نيام، ك٣ناٌب هلل رب العاٞنٌن، ال شريك لو، كبذلك أمرت كأن أك 
، كما كرد ُب «: كأتوب إليك-إذل قولو-اٞنسلمٌن، اللهم أنت اٞنلك ال إلو إال أنت، 

 النص احملقق.
 . َُّ/ّ، كفاية النبيو: َُٕ/ِ، النجم الوىاج: ُٖٕ/ِ( انظر النقل عنو ُب: البياف: ِ)

، كتاب اٞنساجد كمواضع َُٔ-َُٓ، رقم: َِْ/ُكاٜنديث، أخرجو مسلم ُب صحيحو: )
 .-رضي هللا عنهما-الصبلة، ابب ما ييقاؿ بٌن تكبًنة اإلحراـ(، من ركاية ابن عمر 

 ىنا: العظمة، كىو مصدر، ييقاؿ منو: جىد  ُب عيوف الناس، إذا عظيم قدره. اٛنىدْ ( ّ)
 . مادة: جدد.ّْٕ/ٕ، اتج العركس: ِٗ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ٓٓ/ّانظر: الكليات: 

، كتاب الصبلة، ابب من رأل ٕٕٔ، رقم: َِٔ/ُأخرجو أبو داكد ُب سننو: )( ْ)
، كتاب االفتتاح، ُِّ/ُِب سننو: ) االستفتاح بسبحانك اللهم كُنمدؾ(، كالنسائي

ابب نوع آخر من الذكر بٌن افتتاح الصبلة كبٌن القراءة(، كابن ماجو ُب سننو: 
، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، ابب افتتاح الصبلة(، كابن َٖٔ، رقم: ِٓٔ/ُ)

، كتاب الصبلة، ابب إابحة الدعاء بعد ْٔٔ، رقم: ِّٕ/ُخز٬نة ُب صحيحو: )
، كتاب ٗناع ُِّٓ، رقم: ِٓ/ُكقبل القراءة(، كالبيهقي ُب السنن الك ل: )التكبًن 

أبواب صفة الصبلة، ابب االستفتاح بسبحانك اللهم كُنمدؾ(، كالدارقطين ُب سننو: 
، ُّٕ/ُ، ابب دعاء االستفتاح بعد التكبًن(، كُب الدعاء: )َُُْ، رقم: ٖٓ/ِ)
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 .(ُ)ـإذل آخر ما تقد   «..كجهي
اللهػػم ابعػػد » :سػػتحب أف يقػػوؿ مػػا ركاه أبػػو ىريػػرة أيضنػػا كىػػوقػػاؿ النػػوكم: كيي 

ين مػن خطػاايم كمػا كمػا ابعػدت بػٌن اٞنشػرؽ كاٞنغػرب، اللهػم نقًٌػ  بيين كبٌن خطػاايم
  .(ِ)«نس، اللهم اغسل خطاايم ابٞناء كالثلج كال دى الثوب األبيض من الد  نق  يي 

سػػػتحب لكػػػل مصػػػلي مػػػن إمػػػاـ كمػػػأمـو كمنفػػػرد كامػػػرأة ٍب دعػػػاء االسػػػتفتاح، يي 
أك  ميٍطلىقىػةن كانػت النافلػة   (ّ)كقاعد كمضطجع كمفرتض كمتنفل، سواء/كصيب كمسافر 

 كالعيدين كاالستسقاء كالكسوؼ ُب القياـ األكؿ.  ،رىتػ بىةن مي 
 ُب صبلة اٛننازة كجهاف:

كجهػت »، إال أف اإلماـ ال يزيد على قولو: (ْ)ستحب فيها: أنو ال يي أصحهما
، إال أف يكػػػوف إمامنػػػا لقػػػـو ١نصػػػورين ال «كأن مػػػن اٞنسػػػلمٌن»إذل قولػػػو:  ،«..كجهػػػي

 . (ٓ)يتوقعوف من يلحق هبم كرضوا ابلتطويل، فيأٌب ابلدعاء كامبلن 
سػػػتثىن اٞنسػػػبوؽ إذا أدرؾ اإلمػػػاـ ُب غػػػًن القيػػػاـ، فإنػػػو ال أيٌب بػػػو، حػػػ، قػػػاؿ كيي 

                                                                            
من الصبلة بعد التكبًن(، كغًنىم،  ، ابب جامع أبواب القوؿ عند افتتاحَْٓرقم: 

 .-اهنع هللا يضر–حديث عائشة 
: ْٕٔ/ُِب التمييز ُب تلخيص ٔنريج أحاديث شرح الوجيز -ر٘نو هللا-قاؿ ابن حجر

رجالو ثقات، لكن فيو انقطاع. كصححو األلباشل ُب صحيح كضعيف أيب داكد: 
 (.ٖٗٗ، رقم: ّْ/ّ(، كصحيح كضعيف النسائي:)َٖٔ، رقم: ّٖٕ/ِ)

، النجم ّْٓ/ُ، الركضة: ّْٕ/ِانظر: التعليقة:  ( تقدـ ذكر ذلك ُب الصفحة السابقة.ُ)
 .ُْٗ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُٕ/ِالوىاج: 

، ْْٕ، رقم :ُْٗ/ُ. كاٜنيث، أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ُّٗ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
،ابب: ما يقاؿ ٖٗٓ، رقم: ُْٗ/ُابب: ما يقوؿ بعد التكبًن(، كمسلم ُب صحيحو: 

 بٌن تكبًنة اإلحراـ(.
 /أ(.ُِٖ( هناية ؿ: )ّ)
، فتح ٖٔٓ/ِ، البحر اٞنذىب: ّْٔ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: التهذيب: ْ)

 . ُّٗ/ُ، أسىن اٞنطالب: َُٕ/ِ، النجم الوىاج: ُّٗ/ّ، اجملموع: ّْٔ/ِالعزيز: 
  .ُّٗ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِِ، ُِٗ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
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ٚنػػع هللا ٞنػػن ا، ٍب يقػػوؿ: الشػػيا أبػػو دمحم: لػػو أدركػػو رافعنػػا مػػن الركػػوع دل أيت بػػو أيضنػػ
فػإف علػم أنػو ٬نكنػو  ؛، إذل آخػره موافقػة لػو، كإف أدركػو ُب القيػاـربنػا لػك اٜنمػد ٘نده

 االتياف بو كابلتعوذ كالفآنة أتى بو.
لى ستحب أف قاؿ الشيا أبو دمحم: كيي  كأن مػن »كيقرأ إذل  قولو:  ،ُب قراءتو يػيعىجًٌ

دل  فقػػػط، ٍب ينصػػػت لقػػػراءة إمامػػػو، كإف علػػػم أنػػػو ال ٬نكنػػػو ذلػػػك أك شػػػك   «اٞنسػػػلمٌن
أيت بػػو، فلػػو أتػػى بػػو فركػػع اإلمػػاـ قبػػل فراغػػو مػػن الفآنػػة فهػػل يركػػع معػػو كيػػرتؾ مػػا ُب 

االتيػاف بػبعض ، كإف علػم أنػو ٬نكنػو (ُ)فيػو خػبلؼ أيٌب ؟،رتمها كإف أتخ  الفآنة أك يي 
 .(ِ)الدعاء كالتعوذ كالفآنة دكف الكل أتى ابٞنمكن

ا أك سهونا ح، شرع ُب الٌتعػوذ دل يعػد إليػو، كال  (ّ)كلو ترؾ اٞنصلي الدعاء عمدن
 .(ْ)يتداركو ُب ابقي الركعات، نص عليو

 .(ٓ)كقاؿ الشيا أبو حامد: يعود إليو من التعوذ
 .(ٔ)إليو بعد القراءةكأشار الغزارل إذل قوؿ قدصل أنو يعود 

. قػاؿ (ٕ)كعلى اٞنذىب، لو خالف كأتى بو دل تبطل صبلتو، كال يسجد للسهو
ُب األـ: ككػذا لػػو أتػػى بػو حيػػث ال آمػػر بػو فػػبل شػػيء عليػو، كال يقطػػع ذكػػر هللا تعػػاذل 

 .(ٖ)الصبلة ُب أم حاؿ ذكره

 

                              
 من النص احملقق. ْْٔ( سيأٌب ذلك ُب صػُ)
 . ُِِ، ُِٗ/ّ، كالنقل عنو ُب اجملموع: َّٗ( انظر: التبصرة: ص/ِ)
 ( أم: دعاء االستفتاح. ّ)
 .ِّْ/ُ، مغين احملتاج: ّْٔ/ُ، الركضة: ِٗ/ِ، التهذيب: ُِٖ/ُ( انظر: األـ: ْ)
 .ّْٔكالركضة:  ،ُِِ/ْ( انظر النقل عنو ُب: اجملموع مع تكملة السبكي: ٓ)
 .ِِٗ/ّ، كفاية النبيو: َُٗ/ِ( انظر: الوسط: ٔ)
 .ُّٖ/ّ، اجملموع: َْٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٕ)
 .ُِٖ/ُ( انظر: األـ: ٖ)
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كلو أحـر مسبوؽ فأىم نى 
اإلمػاـ عقػب إحرامػو أىم ػنى معػو، ٍب أتػى ابالسػتفتاح.  (ُ)

كلو أدرؾ اإلماـ ُب التشهد األخًن فأحـر كجلس فقاـ اإلماـ مع أكؿ جلوسو قػاـ كدل 
 أيت بو. كلو سلم اإلماـ قبل قعوده دل يقعد كأيٌب بدعاء االستفتاح.

ـــة: التَّ  الفآنػػػة، سػػػتحب للمصػػػلي أف يتعػػػوذ أمػػػاـ قػػػراءة ، كيي ذعـــو  الســـابقة الثاني
كيكػػره تركػػو سػػواء كػػاف إمامنػػا أك مأمومنػػا أك منفػػردنا رجػػبلن أك امػػرأةن أك صػػبينا حاضػػرنا أك 
، إال اٞنسػػػبوؽ الػػػذم ٫نػػػاؼ فػػػوات  ا مضػػػطجعنا أيمًٌيًّػػػا أك ١نػػػارابن ػػػا أك قاعػػػدن مسػػػافرنا قائمن

 كأيٌب بو ُب الثانية.  (ِ)بعض الفآنة لو اشتغل بو فيشتغل ابلفآنة/

 .«أعوذؾ ابهلل من الشيطاف الرجيم: »كصيغتو اٞنستحبة
نًيًجيْ جػػػـز بػػػو -كفيػػػو كجػػػو  أعػػػوذ ابهلل السػػػميع العلػػػيم مػػػن »أنػػػو يقػػػوؿ:  -اٍلبػىٍنػػػدى
نًيًجيْ ، قػػاؿ «اٍلغىػػًومًٌ مػػن الشػػيطاف  اٍلعىلًػػيًٌ أعػػوذ ابهلل »كبعػػده  «الشػػيطاف الػػرجيم  اٍلبػىٍنػػدى

هللا مػػػن الشػػػيطاف أعػػػوذ بكلمػػػات »: ، أك«أعػػػوذ ابلػػػر٘نن مػػػن الشػػػيطاف»كلػػػو قػػػاؿ: 
 .(ّ)كفى  «الرجيم

                              
: أىم نى اإلماـ أٍتميننا، إذا قاؿ بعد الفراغ من أـ الكتاب: آًمٌن، كأىم نى فبلفه عىلىى الْدعىاًء أىم نى  (ُ)

هي آًمٌنى   . أتىًٍميننا، قاؿ: ًعٍندى
 . مادة: أمن.ِٔ/ُّ، لساف العرب: ُْٗ/ّْ، اتج العركس: ِْ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 

 /ب(.ُِٖ( هناية ؿ: )ِ)
 .ِّّ/ِ، اجملموع: َْٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)

، «يمأعوذ ابهلل من الشيطاف الرج: "» َُّ/ُِب اٜناكم الكبًن -ر٘نو هللا-قاؿ اٞناكردم
أعوذ ابهلل »، كأكذل من قولو: «أعوذ ابهلل العلي من الشيطاف الغوم»أكذل من قولو: 

  يب ىب نب  ُّ  ؛ ألف ذلك موافق لقولو:«السميع العليم من الشيطاف الرجيم
أعوذ ابهلل »، كقولو: يََِ األعراؼ:  َّ مث زث رث يت نتىت مت زت رت

ابهلل العلي من الشيطاف أعوذ »أكذل من قولو: « السميع العليم من الشيطاف الرجيم
؛ لركاية أيب سعيد اٝندرم لو، فصار أكاله إلابنة كتاب هللا، ٍب بعده ما كردت بو «الغوم

  ".-ملسو هيلع هللا ىلص -سنة رسوؿ هللا 
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 فإف كانت الصبلة سرية أىسىر  بو، كإف كانت جهرية جهر بو، فطريقاف:
سر بو قطعنا: يي أحدمها

(ُ). 
 : أف فيو ثبلثة أقواؿ:وأصحهما
 .(ِ)وب سر: أنو يي أصحها
اًمًليْ : أنو ٩نهر بو، كصححو الشيا أبو حامد، ك واثنيها اٍلمىحى

 (ّ). 
 .(ْ)يتخًن بٌن اٛنهر كاإلسرار: أنو واثلثها

                                                                            
كاف إذا قاـ   -ملسو هيلع هللا ىلص–أف النيب » -هنع هللا يضر–كاٜنديث اٞنشار إليو، من ركاية أيب سعيد اٝندرم 

الليل ك   ٍب يقوؿ: أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم من ٨نزه كنفخو من 
، كتاب الصبلة، ابب من رأل ٕٕٓ، رقم: َِٔ/ُأخرجو أبو داكد ُب سننو: ). «كنفثو

، كتاب ِِْ، رقم: ِّّ/ُاالستفتاح بسبحانك هللا كُنمدؾ(، كالرتمذم ُب جامعو: )
، رقم: ٖٕٗ/ِافتتاح الصبلة(، كالدارمي ُب سننو: )أبواب الصبلة، ابب ما يقوؿ عند 

، كتاب الصبلة، ابب ما يقاؿ بعد افتتاح الصبلة(، كالدارقطين ُب سننو: ُِٕٓ
، كتاب الصبلة، ابب دعاء االستفتاح بعد التكبًن(، صححو َُُْ، رقم: ٖٓ/ِ)

(، كصحيح كضعيف ٕٕٓ، رقم: ِ/ُاأللباشل ُب: صحيح كضعيف أيب داكد: )
 (.َُّ، رقم: ُُِ/ُ(، كٔنريج الكلم الطيب: )ِِْ، رقم: ِِْ/ُم: )الرتمذ

 .ّْٔ/ُ، الركضة: َْٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
، َُٖ/ِ، البياف: ّٗ/ِ، التهذيب: ُٖٗ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٜنلية: ِ)

و : كى ِّٔ/ُّب اجملموع  . قاؿ النوكمّّ/ِ، ٓنفة احملتاج: َُُ/ِالنجم الوىاج: 
 اٞنذىب.
: أف ييسمع نفسو، كاٛنهر: أف ييسمع من يليو، كالتوسط: أف يرفع حد إٚناع اإلسرار

 نفسو إذل حد ال يسمعو غًنه كىو األصح، كقيل: أف ٩نهر اترة، كيسْر أخرل.
 .ُُٕ/ُ، إعانة الطالبٌن: ُّٔ/ُ، مغين احملتاج: ّٖٕ/ِانظر: التعليقة: 

 .ُْٓ/ّ، كفاية النبيو: ِّْ/ّ، اجملموع: َُُ/ُاللباب: ( انظر: ّ)
: ذكر الصيدالشل كطائفة من األصحاب: أف  َْٗ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-قاؿ الرافعي

 اإلسرار على القوؿ )اٛنديد(، كاٛنهر القوؿ )القدصل(.
النوكم ُب ، ك َْٗ/ُ، كنقلو الرافعي ُب فتح العزيزَُٖ/ِ( حكاه العمراشل ُب اؿ البياف ْ)

 .-ر٘نهم هللا ٗنيعنا–. ّْٔ/ُالركضة 



 

 
461 

 فإف قلنا: يسر بو، أك ٩نهر، فبالعكس خالف السنة.
 عوذ ُب كل ركعة طرؽ:كُب استحباب الت  

 : فيو قوالف:أحدىا
 .(ُ): ال، ك٫نتص ابألكذلأحدمها
 .(ِ)ستحب ُب كل ركعة، لكنها ُب األكذل آكد استحباابن : أنو يي واثنيهما
 .(ّ): القطع ابألكؿوالثاين

. كإف قلنػػا: ال يسػػتحب ُب غػػًن األكذل، فرتكػػو فيهػػا (ْ): القطػػع ابلثػػاشلوالثالــث
ا أك سهونا استحب ُب الثانية قطعنا.  عمدن

ك٩نػػرم القػػوالف ُب اسػػتحباب التعػػوذ ُب القيػػاـ الثػػاشل مػػن الركعػػة األكذل كالثانيػػة 
 .(ٓ)من صبلة الكسوؼ. كيستحب التعوذ ُب صبلة اٛننازة على الصحيح

 

، ك٩نهر بػو عوذ لكل ممن يريد القراءة يف غًن الصالة أيًضاستحب التَّ فرع: يط 
 اتفاقنا، فإف قطعها بكبلـ أك سكوت طويل استأنف، كإف قطعو بسجدة تبلكة فبل.

 

 .فالنظر فيها ُب القادر عليها، كُب العاجز عنها، (ٙ)وأما الفاحتة
 :تلزمو ٙنسة أمور ،القسم األول: القادر عليها

مػػن قعػػود أك اضػػطجاع.  تلزمػػو قراءهتػػا ُب القيػػاـ أك بدلػػودر عليهــا األول: القــا

                              
 .ّٗ/ُِب التهذيب -ر٘نو هللا-( أم: الركعة األكذل. صححو البغومُ)
القاضي كقاؿ: كىو اٞنذىب، كصححو  ِّْ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( صححو النوكمِ)

 ف.أبو الطيب كإماـ اٜنرمٌن كالغزارل ُب البسيط كالركايشل كالشاشي كالرافعي كآخرك 
. كُب ْٖٗ/ُ، فتح العزيز: ْٖ/ِ، اٜنلية: َُٗ/ِ، الوسيط: ُّٕ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 

 "كقد قيل: إف قالو حٌن يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن". : ُِٗ/ُاألـ
 .ّْٔ/ُ، الركضة: الركضة: ْٖٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ّْٔ/ُالركضة:  ،ْٖٗ/ُ، فتح العزيز: َُٖ/ِ، البياف: ّٗ/ِ( انظر: التهذيب: ْ)
، إعانة الطالبٌن: ّٔ/ُ، هناية الزين: ِٕ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞننهاج: ٓ)

 .ُْٖ/ِ، هناية احملتاج: ُُٕ/ُ
 ( قراءة سورة الفآنة. ٔ)
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كىػػػي ركػػػن ال تصػػػح الصػػػبلة إال هبػػػا، كال يقػػػـو مقامهػػػا شػػػيء آخػػػر مػػػن القػػػرآف، كال 
 .(ُ)ترٗنتها

 قراءهتػػػا علػػػى اٞنصػػػلي منفػػػردنا كػػػاف أك إمامنػػػا أك مأمومنػػػا ابلغنػػػا أك صػػػبينا، كتتعػػػٌن  
ا أك مضػػطجعنا، آمننػػا  ػػا أك قاعػػدن ، قائمن أك خائفنػػا، ُب كػػل صػػبلة فرضنػػا كانػػت أك نفػػبلن
 .(ِ)ًسرًٌي ةن كانت أك جهريةن، على اٞنذىب

 .(ّ)كنقل اٞنزشل أف مأمـو اٛنهرية ال ٩نب عليو قراءة الفآنة
 .(ْ)طلًٌ كعن بعض األصحاب أنو ال يقرأ مطلقنا ُب اٛنهرية كالسرية، كغي 

 

ــــع اٛنهريػػػػة، فػػػػاٞنراد ُب الػػػػركعتٌن اللتػػػػٌن  (ٓ): إف قلنػػػػا: ال يقػػػػرأ اٞنػػػػأمـو ُب/التفري
، (ٔ)فلػػػػػو جهػػػػػر اإلمػػػػػاـ ُب السػػػػػرية، أك عكػػػػػس يسػػػػػمع فيهمػػػػػا القػػػػػراءة دكف غًن٨نػػػػػا.

 فوجهاف:

                              
ة (ُ) ٗنى عنو بلغة غًن لغة : ع   -كبلـى غًنه-: ترجمى فبلف كبلمو: إذا أكضىحو كبي نو، كالرت 

اف، كاٛنمع: تىراجم. كالتاء كاٞنيم أصليتاف،  اف كتىرٗنى اف كتيرٗني اٞنتكلم، كاسم الفاعل تىرٗني
   .ُّّ/ُ، الكليات: ُّّ/ُكقيل: التاء زائدة. انظر: القاموس الفقهي: 

 .-ر٘نهما هللا-( كىو قوؿ الشافعي ُب اٛنديد، كخالف اٞنزشل ألنو دل يسمعو من الشافعيِ)
، هناية ْٖٕ/ِ، التعليقة: ُُْ/ِ، اٜناكم: ُُْ/ِ، اٞنهذب: ُِٗ/ُانظر: األـ: 
، ُْٗ/ُ، فتح العزيز: ٖٗ/ِ، التهذيب: ُِْ/ِ، الوسيط: ُّٗ/ِاٞنطلب: 
 .ّٓٔ/ّاجملموع: 

: "كيفعلوف مثل فعلو إال أنو إذا أسر قرأ من خلفو، كإذا جهر  َُٖ/ٖ( قاؿ ُب اٞنختصر ّ)
قوؿ الشافعي ُب القدصل، كنقلو الشيا أبو حامد، قاؿ الرافعي:  دل يقرأ من خلفو"، كىو

 نقلو ٚناعان عن الشافعي، كنقلو البندنيجي عن القديػم، كاإلمػبلء.
، ُُْ/ِ، اٜناكم الكبًن: ٖٕٕ/ِ، التعليقة: ُُْ/ِ، اٞنهذب: ُِْ/ِانظر: الوسيط: 
 .ّْٔ/ّ، اجملموع: ُْٗ/ُفتح العزيز: 

"حكى القاضي ابن كج أف بعض  : ِْٗ/ُُب فتح العزيز .ّْٕ/ُ( انظر: الركضة: ْ)
 أصحابنا قاؿ بو، كغلط فيو".

 /أ(.ُّٖ( هناية ؿ: )ٓ)
 ( أم: أسر  ُب اٛنهرية. ٔ)
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 .(ُ): أف االعتبار بفعل اإلماـأصحهما
 .(ِ): ُناؿ الصبلة، كصححو البغومواثنيهما

 أك بيعدو فوجهاف: (ّ)ًلصىمىمو كلو كاف اٞنأمـو ال يسمع قراءة إمامو 
، ك٨نػػػا كػػػالوجهٌن ُب كجػػػوب اإلنصػػػات علػػػى مػػػأمـو (ْ): أهنػػػا ْنػػػبأصـــحهما

 .(ٓ)اٛنمعة إذا دل يسمع اٝنطبة

                              
كقاؿ:  ّْٔ/ّ، كالنوكم ُب اجملموع ِْٗ/ُ( كىو اٞنعتمد. صححو الرافعي ُب فتح العزيزُ)

، أسىن اٞنطالب: َُٓ/ِالوىاج: ظاىر النص، أف االعتبار بفعل اإلماـ. كانظر: النجم 
ُ/ُٓٓ-ُٓٔ. 

: ىو الظاىر من لفظ ِْٗ/ِ( قاؿ القاضي حسٌن: ىو األظهر، كقاؿ الرافعي ُب العزيز ِ)
، كانظر اٞنسألة أيضنا ٗٗ/ِالشيا أيب حامد ُب الوجيز، كصححو البغوم ُب التهذيب 

 .ّْٔ/ّ، اجملموع: ٖٖ/ِ، اٜنلية: ُٖٕ/ُِب: التعليقة: 
. ُٕٗ/ُ، ٢نتار الصحاح: ٖٖ/ُُِب األذف ذىاب ٚنعها. انظر: هتذيب اللغة:  مي الص مى ( ّ)

 مادة: صمم.
 ( صححو الرافعي، كالنوكم كقاؿ: "كبو قطع العراقيوف أك ٗنهورىم".ْ)

، فتح ُُٔ/ُ، كفاية األخيار: ّٖٔ/ّ، اجملموع: ِْٗ، َٖٓ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .ْٖ/ُالوىاب: 

: "من ال يسمع اٝنطبة لبعده من اإلماـ  ِّٓ/ُْب اجملموع  -ر٘نو هللا–قاؿ النوكم ( ٓ)
 ففيو طريقاف للخراسانيٌن:

 أحد٨نا: القطع َنواز الكبلـ.
 كأصحهما: كىو اٞننصوص، كبو قطع ٗنهور العراقيٌن كغًنىم، أف فيو القولٌن:

 كالذكر.فإف قلنا: ال ٪نـر الكبلـ، استيحب لو االشتغاؿ ابلتبلكة 
كإف قلنا: ٪نـر حـر عليو كبلـ اآلدميٌن، كىو ابٝنيار بٌن السكوت كالتبلكة كالذكر، ىذا 

 ىو اٞنشهور، كبو قطع اٛنمهور.
كفيو كجوه: أنو ال يقرأ، كال يذكر إذا قلنا بتحرصل الكبلـ؛ ألنو يؤدم إذل ىينمة كهتويش، 

كىو نظًن اٝنبلؼ السابق ُب أف حكاه الفوراشل كاٞنتورل كصاحب البياف كغًنىم، قالوا: 
اٞنأمـو ىل يقرأ السورة ُب السرية كاٛنهرية إذا دل يسمع اإلماـ ؟ كالصحيح ىناؾ أنو يقرأ، 

 .ككذا ىنا"
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إف قلنػػا: يقػػرأ،  ،(ُ)سػػتحب لػػو التعػػوذ علػػى الصػػحيحكحيػػث ال يقػػرأ اٞنػػأمـو ال يي 
سػػمع نفسػػو إف كػػاف ٚنيعنػػا، سػػر ُنيػػث يي كػػره لػػو أف ٩نهػػر ُنيػػث يػػؤذم جػػاره، بػػل يي يي 

 فذلك أدسل القراءة. 
 ستحب لئلماـ أف يسكت بعد الفآنة بقدر ما يقرأ اٞنأمـو الفآنة.كيي 

سػػتحب أف أيٌب بعػػد السػػكتة ابلػػدعاء الػػوارد كالػػركايشل: كيي  (ِ)ي الس رىٍخًسػػيْ قػػاؿ 
 .(ّ)إذل آخره «اللهم ابعد بيين كبٌن خطاايم»ُب دعاء االفتتاح 

الصػػػػبلة لػػػػيس فيهػػػػا قػػػػاؿ النػػػػوكم: ك٫نتػػػػار الػػػػذكر كالقػػػػراءة كالػػػػدعاء سػػػػرًّا؛ ألف 
 . (ْ)سكوت حقيقة لئلماـ

ستثىن ركعة اٞنسبوؽ، فإف من أدرؾ اإلماـ ُب الركوع ليس  عليو قراءة الفآنة، ككذا كتي 
ػا كركػع قبػل فراغػو منهػا ال ٩نػب عليػو ابقيهػا، كىػل  يقػاؿي من أدركػو قائمن
: ٪نملهػا (ٓ)

 .(ٔ)اإلماـ عنو أك دل ْنب عليو ؟، فيو خبلؼ، صحح النواكم األكؿ
سػػب لػػو أبف كانػػػت شػػرتط أف تكػػوف تلػػك الركعػػة ١نسػػوبة لئلمػػاـ، فػػإف دل ٓني كيي 

الفآنة على اٞنسبوؽ على ما  (ٕ)ركعة إماـ ١ندث أك قائم إذل خامسة نسينا  كجبتي
 .(ٖ)سيأٌب

                              
 ( حكى الوجهٌن صاحبي العيدة كالبياف كغًن٨نا، كىذا األصح ُب اٞنعتمد من اٞنذىب.ُ)

، ّْٔ/ّ، اجملموع: ُٓٗ/ِاف: انظر: البي كالثاشل: ييستحب لو ذلك؛ ألنو ذكر سٌرًم. 
 .َُُ/ِالنجم الوىاج: 

 .ّْٔ/ّ( ُب األصل: )السرخسام(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ِ)
 . ّْٔ/ّ، اجملموع: َٕ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)
 .ّْٔ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)
 .ُّٔ/ّ( ُب األصل: )يقوؿ(. كاٞنثبت من اجملموع: ٓ)
، اتريا َٓ/ٖنواكم ىو اإلماـ النوكم. انظر: اإلعبلـ: كال .ُّٔ/ّ( انظر: اجملموع: ٔ)

. كتقدمت ترٗنة ّٕٔ/ٓ، شذرات الذىب: َُ/ُ، ٓنفة الطالبٌن: ِّْ/ُٓاإلسبلـ: 
 .ّ، ىامشٔٔاإلماـ النوكم ُب صػ

 ( ُب األصل: )كجب(، كالصحيح أف الفعل ىنا يؤنث ليطابق الفاعل.ٕ)
 من النص احملقق.  ُْٖ( سيأٌب ذلك ُب صػٖ)
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فتجب قراءهتا ُب كل ركعة.  ،أوذلا    َّ  جم يل ىل مل خل  ُّ  : قراءة(ُ)الثاين
. كليست آية كال بعض آية ُب سورة براءة (ِ)كىي آية من أكؿ الفآنة عندن

ُب أكؿ كل سورة غًنىا ؟، فيو  . كىي من القرآف، كىل ىي من القرآف(ّ)إٗناعنا
 .(ْ)أهنا آية منها أصحها: ثبلثة أقواؿ:

 .(ٓ)أهنا بعض آية والثاين:
 .(ٔ): أهنا ليست من القرآف ُب سائر السور اليت غًن الفآنةوالثالث

أف البسػػملة آيػػة كاملػػة مػػن السػػور الػػيت آخػػر مػػا قبلهػػا كعػػن بعػػض األصػػحاب 
، كػػػ ؿ عمػػػراف مػػػع آخػػػر البقػػػرة، كإف دل يكػػػن آخػػػر مػػػا قبلهػػػا ابليػػػاء (ٕ)ديػػػفابليػػػاء كالر  

                              
ـ األمر األكؿ ُب ُ) ( األمر الثاشل من األمور اٝنمسة اليت تلـز القادر على قراءة الفآنة، كتقد 

 . ُْٔصػ
آية كاملة من أكؿ الفآنة ببل « ابسم هللا الر٘نن الرحيم: » ّّّ/ّ( قاؿ النوكم ُب اجملموعِ)

إهنا  خبلؼ ُب اٞنذىب. كقاؿ القفاؿ: ذكر الشيا أبو حامد أف من أصحابنا من قاؿ:
، ُِٗ/ُليست من القرآف ُب غًن الفآنة. كانظر اٞنسألة أيضنا ُب: األـ: 

، التعليقة: َُْ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُٓ-ُُْ/ِ، الوسيط: ُُٕ/ٖاٞنختصر
 .ُٕٗ/ِ، البياف: ٖٓ/ِ، اٜنلية: ُّٖ/ِ، اٞنهذب: ِْٕ/ِ

 .ّّّ/ّموع: ، اجملُْٕ/ُ، مراتب اإلٗناع: ْٔ/ُ( انظر: اإلقناع ُب مسائل اإلٗناع: ّ)
: "ىذا أصح  ّّّ/ّ، كقاؿ النوكم ُب اجملموعِْٗ/ُ( صححو الرافعي فتح العزيزْ)

كانظر اٞنسألة أيضنا ُب: الوسيط:  األقواؿ كأشهرىا، كىو الصواب أك األصوب".
 .ِْٕ/ِ، التعليقة: َُٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُّٖ/ِ، اٞنهذب: ُُٓ-ُُْ/ِ

. ُُٗ/ّ، كفاية النبيو: ّّّ/ّ، اجملموع: ْْٗ/ُالعزيز: ، فتح َُِ/ِ( انظر: اٜنلية: ٓ)
: "من أصحابنا من ٪نكيو قوالن آخر عن  ُِٖ/ُِب البياف -ر٘نو هللا-قاؿ العمراشل

ا لبعض أصحابنا".  الشافعي، كمنهم ٪نكيو كجهن
: "ذكره  ٖٓ/ُِب حلية العلماء -ر٘نو هللا-قاؿ القفاؿ الشاشي. ّّّ/ّاجملموع: انظر:  (ٔ)

 "كقاؿ: إف من أصحابنا من قاؿ: إنو قوؿ آخر للشافعي -رى٘نىو هللا-ا أبو حامدالشي
رتدؼ، كرىًدفىوالر ًديف (ٕ)

ي
 أم: تىبعو، ييقاؿ: نىزؿ هبم أمره فرًدؼ ٟنم آخر أعظم. -ابلكسر-: اٞن

 . مادة: ردؼ.ٓٗٓ/ِ، اإلفصاح: ُُِ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
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 .(ُ)كالرديف فهي بعض آية منها ك خر اقرتبت مع أكؿ الر٘نن، كىو ضعيف
كىػػػل ىػػػي ُب الفآنػػػة كغًنىػػػا قػػػرآف علػػػى سػػػبيل القطػػػع، أك علػػػى سػػػبيل الظػػػن 

 (ِ)كم؟، فيو كجهاف:/كاٜن
، يعػػػين أف الصػػػبلة ال تصػػػح إال بقراءهتػػػا أكؿ الفآنػػػة، كال (ّ): الثػػػاشلأصـــحهما

 ر منكرىا قطعنا.كف  كال يي  ،تكوف قراءة السور كاملة إال بقراءهتا أكٟنا
 .(ْ)كقاؿ صاحب العدة: على األكؿ يكفر رادىا، كيفسق اتركها

 

، كىػي كلمـة منهـا  فكـذا كـل   ،الصالة[ وكما أن الفاحتة ركن يف (٘)]الثالث:
كعشػػػركف كلمػػػة، كػػػل حػػػرؼ مػػػن حركفهػػػا ركػػػن كىػػػي مائػػػة كاثنػػػاف كأربعػػػوف  (ٔ) تسػػػعي

اهًتا كىػػػي أربػػػع عشػػػرة شػػػد   ػػػد  د حرفػػػاف أكٟنمػػػا ة، كاٜنػػػرؼ اٞنشػػػد  حرفنػػػا، ككػػػذا ٗنيػػػع شى
 ساكن.
 

                              
. كانظر النقل عنو أيضنا ُب:  َُّْب التتمة، كتاب الصبلة: ص/ -ر٘نو هللا-( حكاه اٞنتورلُ)

 . ُُِ/َِ، اٟنداية: ُُٗ/ّكفاية النبيو: 
 /ب(.ُّٖ( هناية ؿ: )ِ)
"حكى الوجهٌن احملاملي كصاحب اٜناكم :  ّّّ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمّ)

نًيًجي، كالصحيح أنو على  سبيل اٜنكم". كاٍلبػىٍندى
،  ٖٔ/ِ، اٜنلية: ُّٖ/ِ، هناية اٞنطلب: َُٓ/ِانظر اٞنسألة أيضنا ُب: اٜناكم الكبًن: 

 . ُُٔ/ّ، كفاية النبيو: ُْٖ-ُّٖ/ِالبياف: 
، كقاؿ ابن الرفعة ُب كفاية النبيو ُُْ/ِ. كُب النجم الوىاج ّّّ/ّ( انظر: اجملموع: ْ)

اؿ: إذا قلنا: إهنا آية قطعنا، كف رن راد ىا، : "كُب الزكائد: أف صاحب الفركع ق ُُٖ/ّ
 كفس قنا اتركها".

( األمر الثالث من األمور اٝنمسة اليت تلـز القادر على قراءة الفآنة، لقد تقد ـ األمر الثاشل ٓ)
  من النص احملقق. ْٓٔصػ

 .ُُٓ/ِما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من الوسيط: 
 )تسعة(. كاٞنثبت ىو الصحيح لغة.( ُب األصل: ٔ)
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ػػػػػػا منهػػػػػػا قػػػػػػاؿ اٞنػػػػػػاكردم كالػػػػػػركايشل: أسػػػػػػاء ك٩ني  ػػػػػػد دى حرفنػػػػػػا ٢نيىف فن           ، (ُ)زئػػػػػػوكلػػػػػػو شى
. كلػو أبػدؿ حرفنػا ُنػرؼ كىػو قػادر عليػو دل تصػح قراءتػو كال صػبلتو. كلػو (ِ)كفيو نظػر

، ففػػي صػحتها كجهػػاف للشػػيا أيب «الضػػالٌن»ك «اٞنغضػوب»أبػدؿ الضػػاد ابلظػػاء ُب 
 .(ّ)الذم قطع بو اٛنمهور أهنا ال تصحوالصحيح  دمحم:

اٞنخػل ابٞنعػػىن، كضػػم اتء  (ْ)ككمػا ال ٪نتمػػل اإلخػػبلؿ ابٜنػرؼ ال ٪نتمػػل الل ٍحػػن

                              
:  َُّ/ُكُب الغرر البهية  .ُّٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِّٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

 "."حىريـى عليو كال تبطل صبلتو، إال إف غىيػ رى اٞنعىن كتػىعىم دى 
شديد : "قاؿ السيد البصرم: )اينظر ىل اٞنراد ٠نر د الت ّٔ/ِقاؿ اٟنيتمي ُب ٓنفة احملتاج ( ِ)

 أك كلو مع زايدة حرؼ ١نْل أتْمل(، أقوؿ: كظاىر مرادىم ىو األكؿ".
: "قاؿ شارح اٞننهاج: )ككاضح ٣نا أيٌب ُب  ٖٔ/ِكقاؿ اٟنيتمي أيضنا ُب ٓنفة احملتاج 

اللحن الذم ال ييغًن اٞنعىن أنو مع الت عمد حراـ، فلييحمل اٛنواز الذم ع   بو اٞناكردم 
ًٜنْل ال ييناُب ما مر  ُب اٞنبالغة ُب التشديد؛ ألهنا زايدة كصف كما كغًنه على الصحة، كا

ىنا زايدة حرؼ، كبو يندفع تنظًن القمورل فيو اىػ(، كىو صريح ُب الصحة مع تشديد 
اٞنخف ف كإف تعم ده مع أف فيو زايدة حرؼ، اللهم إال أف ييفر ؽ بٌن التشديد كبٌن ما ىنا 

 . شديد كقياس حرمة تعْمد تشديد اٞنخفف حرمة تعْمد ٥نو الفأفأة"بعد ٕنْيز الزايد ُب الت
، ْٕٗ/ُ، فتح العزيز: ُّٗ/ِ، هناية اٞنطلب: ِٕٓ( كىو اٞنذىب. انظر: التبصرة: ص/ّ)

 . ّٕ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُُٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ِّٗ/ّاجملموع: 
 : اٝنطأي، كترؾي الصواب ُب القراءة كالنشيد ك٥نو ذلك. الل ٍحني  (ْ)

. مادة: ٜنن. كقيل الل ٍحن: َِٖ/ُ، ٢نتار الصحاح: َُِ/ّٔانظر: اتج العركس: 
انظر:  «. تعلميوا اللحن كالفرائض: » -رضي هللاي عنو-ترؾي اإلعراب، كبو فسر قوؿ عمر

. كُب ُّٖ/ُّب: ، لساف العر ٖٕ/ِٕ، جامع األحاديث: ِْٓ/َُكنز العماؿ: 
كىو ييعلًٌمين ٜنن  -رضي هللا عنهما-كنت أطوؼ مع ابن عباس»حديث أيب العالية: 

، قاؿ أبو عيبيدو: كإ٧نا ٚناه ٜنننا ألنو إذا بىص رىه ابلصواب فقد بىص رىه ابللحن. انظر: «الكبلـ
 .ِْٓ/َُ، كنز العماؿ: َّٖ/ِما صح من آاثر الصحابة ُب الفقو: 

 التجويد: خىلىله يىٍطرىأي على األلفاظ فػىييًخْل، كىو قسماف: جلي كخفي. كاللحن ُب علم
اللحن اٛنلي: كىو خطأ يطرأ على األلفاظ فػىييًخْل بعرؼ القراءة سواء أخل ابٞنعىن أـ ال؛  
كتغيًن حرؼ ُنرؼ، أك حركة ُنركة؛ كإبداؿ الطاء داالن أك اتءن برتؾ االستعبلء فيها 
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عيػد القػراءة إف د، كيي ، كتبطػل صػبلتو إف تعم ػ«إاٌيؾى نىعبيػدي »، أك كسر كاؼ «أنعمتى »
 د.دل يتعم  

ػػرىاط»، كصػػاد «نىسػػتىًعٌن»، كنػػوف «نىعبيػػدي »فػػإف دل ٫نػػل ابٞنعػػىن كفػػتح داؿ   «الصًٌ
ه أـ ال، ك٪نـر عليو تعمده.  ك٥نوه، دل تبطل قراءتو كال صبلتو، سواء تىعم دى

كُب التتمة كجو: أف صػبلتو ال تصػح إذا تعمػده، قػاؿ: كاٝنػبلؼ مبػين علػى أف 
 .(ّ)فقط ؟ الن ٍظمً ٗنيعنا، أـ ُب  (ِ)كاإلعراب الن ٍظمً ُب  (ُ)اإلعجاز

                                                                            
داؿ اٜنمد هلل، كٚني جلينا: أم ظاىر؛ الشرتاؾ القراء كغًنىم  ككضم اتء أنعمت، أك فتح

 ُب معرفتو.
كاللحن اٝنفي: كىو خطأ يطرأ على األلفاظ فػىييًخْل ابلعرؼ دكف اٞنعىن؛ كرتؾ الغنة، 

 كقصر اٞنمدكد، كمد اٞنقصور، كىكذا ٚني خفينا الختصاص أىل ىذا الفن ّنعرفتو.
مكركه كمعيب عند  -أم اٝنفي-رئ بفعلو، كالثاشل حراـ كأيٍب القا -أم اٛنلي-فاألكؿ 

انظر ُب ذلك: اٞنيزاف ُب أحكاـ ْنويد أىل الفن كقيل ٪نـر كذلك لذىابو بركنق القراءة. 
 .ٗ/ُ، كيف تقرأ القرآف الكرصل: ّّ-ِّ/ُالقرآف: 

: فاتو كدل يدركو، ، ُب اللغة: يقاؿ: أىٍعجىزى فبلف: سىبىقى فلم ييٍدرؾ، كااإلعجاز( ُ) لشيءي فبلنن
: كجده عاجزنا.  كيقاؿ: أىٍعجىزىه فبلفه كصىيػ رىه عاجزنا، كفبلنن

اصطبلحنا: ىو أف يرتقي الكبلـ ُب ببلغتو إذل أف ٫نرج عن طوؽ البشر، كيعجزىم عن ك  
 . مادة: عجز.ُّ/ُ، التعريفات: ٖٓٓ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط:  معارضتو.

كُب االصطبلح: أتليف الكلمات كاٛنمل مرتتبة   : ُب اللغة ٗنع الؤلؤ ُب السلك.النظم (ِ)
اٞنعاشل متناسبة الدالالت على حسب ما يقتضيو العقل، كقيل: األلفاظ اٞنرتتبة اٞنسوقة 

كنظم القرآف: عبارتو اليت تشتمل عليها اٞنصاحف  اٞنعت ة دالالهتا على ما يقتضيو العقل.
لغة، كىو ابعتبار كضعو أربعة اقساـ: اٝناص كالعاـ كاٞنشرتؾ كاٞنؤكؿ. ككجو صيغة ك 

اٜنصر أف اللفظ إف كضع ٞنعىن كاحد فخاص، أك ألكثر فإف مشل الكل فعاـ كإال 
، ّّٗ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط:  فمشرتؾ إف دل يرتجح أحد معانيو كإال فمؤكؿ.

 . مادة: نظم.ِِْ/ُالتعريفات: 
انظر: الكافية ُب علم  لف آخره بو ليدؿ على اٞنعاشل اٞنعتورة عليو.اإلعراب: ما اخت

 .ُُ/ُالنحو: 
 .ّّٗ/ّ، اجملموع: ُّْ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ّ)
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 . (ُ)كْنوز القراءة بكلٌو من القراءات السبع
إذا دل يكػػػن فيهػػػا تغيػػػًن معػػػىن كال زايدة  (ِ)اؿ الرافعػػػي: ككػػػذا ابلقػػػراءة الشػػػاذةقػػػ

                              
: ىي القراءات السبع اٞنشهورة ُب األمصار من القراءات العشر اٞنعتمدة ( القراءات السبعُ)

األئمة، كالقراء السبعة كاف أكؿ من اختارىم كاقتصر عليهم ُب كتابو أبو بكر اليت تلقاىا 
بًٌعي الس بػٍعىة( بقصد التيسًن على  بن ٠ناىد ُب القرف الرابع اٟنجرم كلذلك يوصف أبنو )ميسى

 األمة، كىم:
 نفع كيكين )أاب ركصل( توُب ابٞندينة، كركل عنو: قالوف ككرش. -ُ
 الدارم )إماـ أىل مكة(، كركل عنو: قنبل كالبزم.)عبد هللا بن كثًن(  -ِ
 )أبو عمرك بن العبلء( ابن عمار التميمي البصرم، كركل عنو: الدكرم، كالسوسي. -ّ
 )عبد هللا بن عامر( إماـ أىل الشاـ، كركم عنو: ىشاـ، كابن ذكواف. -ْ
ك٘ناد بن )عاصم بن أيب النجود(، من ركاتو: أابف بن تغلب، كحفص بن سليماف،  -ٓ

 سلمة، كشعبة بن عياش، كالضحاؾ بن ميموف.
 )٘نزة بن حبيب الزايت(، كأشهر ركاتو: خلف ك خبلد. -ٔ
 )الكسائي( إماـ الكوفة بعد ٘نزة. كأشهر ركاتو: أبو اٜنرث الليث. -ٕ

، اٞنيزاف ُب ّٓ/ُ، القراءات اٞنتواترة كأثرىا ُب الرسم: ٗ/ُانظر: القراءات كأثرىا: 
، الواُب ُب كيفية ترتيل ٓٓ/ُ، مباحث ُب علم القراءات: ِْ/ُالقرآف:  أحكاـ ْنويد

 .ُُٕ/ُالقرآف الكرصل: 
: حقيقة الشاذ ُب اللغة: اٞننفرد عن اٛنماعة، يقاؿ: شىذ  يىشيْذ، ابلضم، ( القراءات الشاذةِ)

كيىشيْذ شىذًّا كشيذيكذان: ندر عن اٛنمهور كانفىرىد، على الْشذكذ كالْنٍدرىة، كشىذ  الشيء يىًشْذ 
، ِّْ/ٗ، اتج العركس: َّٕ/ُككل شيء منفرد فهو شاذ . انظر: اٞنصباح اٞننًن: 

 . مادة: شذذ.ْٗٗ/ُأساس الببلغة: 
كُب االصطبلح: ما يكوف ٢نالفنا للقياس من غًن نظر إذل قلة كجوده ككثرتو، كىو على 

 مردكد . نوعٌن شاذ مقبوؿ، كشاذ
 أما الشاذ اٞنقبوؿ: فهو الذم ٩نيء على خبلؼ القياس؛ كيقبل عند الفصحاء كالبلغاء .

كأما الشاذ اٞنردكد: فهو الذم ٩نيء على خبلؼ القياس؛ كال يقبل عند الفصحاء 
 .َُِ/ُ، التوقيف: ُِْ/ُانظر: التعريفات:  كالبلغاء.

 حاهبا.كالقراءات الشاذة: ىي ما كراء السبع  اٞنذكور أص
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قاؿ اٞنتورل: فإف كاف فيها تغيًن معىن أك زايدة كلمة فإف تعمػد  .(ُ)حرؼ كال نقصانو
 . (ِ)بطلت، كإال فبل، كيسجد للسهو

 

                                                                            
ككافقت أحد اٞنصاحف  -كلو بوجو-قاؿ ابن اٛنزرم: كل قراءة كافقت العربية  

كصح سندىا، فهي القراءة الصحيحة اليت ال ٩نوز ردىا، كال  -كلو احتماالن  -العثمانية
٪نل إنكارىا، بل ىي من األحرؼ السبعة اليت نزؿ هبا القرآف، ككجب على الناس قبوٟنا، 

السبعة, أـ عن العشرة، أـ عن غًنىم من األئمة اٞنقبولٌن، كم، سواء كانت عن األئمة 
اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة، أطلق عليها ضعيفة، أك شاذة، أك ابطلة، سواء كانت 
عن السبعة، أـ عمن ىو أك  منهم، ىذا ىو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 

 كاٝنلف.
ترة ىي سبع فقط، كما كراء السبعة شاذ، كذىب كذىب الشافعية إذل أف القراءات اٞنتوا

بعض الشافعية إذل أف الشاذ ما كراء العشرة، كصوبو ابن السبكي كغًنه. جاء ُب حاشييت 
ما نصو: "كىي ما كراء السبعة، كعند الشيخٌن, كاعتمده شيخنا  ُٗٔ/ُقليويب كعمًنة 

ل عنو". كأصحاب الرملي أك ما كراء العشرة كاعتمده الطببلكم كابن حجر كما نق
 القراءات الشاذة ىم: 

 ابن ١نيص: كىو دمحم بن عبد الر٘نن اٞنكي، كراكايه: البزم، كأبو اٜنسن بن شنبوذ. -ُ 
 اليزيدم: كىو ٪نٍن بن اٞنبارؾ، كراكايه: سليماف بن اٜنكم، كأ٘ند بن فرح. -ِ 
يب نصر اٜنسن البصرم: كىو أبو سعيد، اٜنسن بن يسار، كراكايه: شجاع بن أ -ّ 

 البلخي  كالدكرم أحد راكيي أيب عمرك بن العبلء. 
األعمش: ىو سليماف بن مهراف، كراكايه: اٜنسن بن سعيد اٞنطوعي، كأبو الفرج  -ْ 

 الشبنوذم.
، ال ىاف ُب علـو ِٗٗ/ُ، حاشية العطار: ُِٗ/ِانظر ُب ذلك: البحر احمليط: 

، اجملموع: ُِٔ/ِكالتحبًن: ، التقرير ُِْ/ُ، مناىل العرفاف: ُُّ/ُالقرآف: 
ّ/ِّٗ. 

 .ْٕٗ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 .ّْٗ/ّ، اجملموع: ِّْ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ِ)
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ػػػوىاذٌ : أنػػػو ْنػػػوز القػػػراءة اب(ُ)اٞنصػػػرم كُب فتػػػاكل الفقيػػػو ابػػػن اٜنمػػػًنم اٞنركيػػػة  لش 
 ابآلحاد ُب غًن الصبلة كإقراؤىا.

كقػػػػاؿ النػػػػوكم: ال ْنػػػػوز القػػػػراءة ُب الصػػػػبلة كال غًنىػػػػا ابلقػػػػراءة الشػػػػاذة؛ ألهنػػػػا 
؛ ألف القػػرآف ال يثبػػت إال ابلتػػواتر كذلػػك ٢نػػتص ابلسػػبع، كمػػن قػػاؿ بغػػًن  ليسػػت قػػرآنن

 .(ِ)ىذا فهو غالط كجاىل
    اإلٗنػػػاع علػػػى أنػػػو ال ْنػػػوز القػػػراءة ابلشػػػاذ،  (ّ)اٜنػػػافظ ابػػػن عبػػػد الػػػ كقػػػد نقػػػل 

           كقػػػػػػد اتفػػػػػػق فقهػػػػػػاء بغػػػػػػداد علػػػػػػى اسػػػػػػتتابة .(ْ)كأنػػػػػػو ال يصػػػػػػلى خلػػػػػػف مػػػػػػن يقرؤىػػػػػػا
                              

، ألعرؼ من ىو ابن اٜنمًنم اٞنصرم كفتاكيو ؟، ُ) ( بعد ُنث شديد كتقصٌو زمننا طويبلن
  كجدت أف اٞنالكية ذكركا اثنٌن:

أبو بكر اٜنمًنم اٞنصرم، الفقيو، اٞنالكي. يعرؼ اببن  دمحم بن رمضاف بن شاكرأحد٨نا: 
الزاٌيت، قاؿ القاضي عياض ُب ترٗنة كلد صاحب ىذه الرتٗنة: كأبوه أحد مشاىًن فقهاء 
اٞنالكية ّنصر، ككانت لو حلقة َنامعها مع أيب بكر ابن اٜنداد، كأيب جعفر الطحاكم 

  .َُٔٔ/ِتراجم الفقهاء اٞنالكية: ىػ. انظر: ٗنهرة  ُِّكطبقتو. توُب ُب احملـر سنة 
 كاثنيهما: دمحم بن عبد اٞننعم بن عبد النور اٜنمًنم. 

 .ُٖ/ُ. نقل عنو صاحب التوضيح ُب: ْٗ/ُانظر: الديباج: 
 هالكين دل أجد فيو اٞنسألة اليت نقلك ككقفت على رابط ٞنخطوط ابسم )فتاكل اٜنمًنم(، 

 .عنو اٞنؤلف
 .ِّٗ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
بن عاصم أبو عمر  ابن عبد ال : ىو اإلماـ، يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد ال  (ّ)

الٌنمرم القرطيب، اٞنعركؼ اببن عبد ال ، لو آتليف كثًنة جليلة، منها: كتاب )التمهيد ٞنا 
، ككتاب )االستذكار ٞنذاىب علماء األمصار فيما تضمنو ُب اٞنوطأ من اٞنعاشل كاألسانيد(

اٞنوطأ من معاشل الرأم كاآلاثر(، ككتاب )االنتقاء ُب فضائل الثبلثة الفقهاء: مالك 
كالشافعي كأيب حنيفة(، ككتاب )الكاُب( ُب الفقو، ككتاب )اإلٗناع(، كغًنىا الكثًن. كلد 

ىػ. كتوُب بشاطبة سلا  ّٖٔكذل سنة ٝنمس بقٌن من ربيع اآلخر، كقيل: ُب ٗنادل األ
، سًن أعبلـ النببلء: ُّٖٗ/ّانظر: ٗنهرة الفقهاء:  ىػ.  ّْٔربيع اآلخر سنة 

ُّ/ّٕٓ. 
 .ّٗ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِّٗ/ّ، اجملموع: ِٔ( انظر: اإلٗناع البن عبد ال : ص/ ْ)
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                      لقراءتػػػػػو كإقرائػػػػػو  (ّ)اٞنقػػػػػرئيٌن هبػػػػػا مػػػػػع ابػػػػػن ٠ناىػػػػػد (ِ)أحػػػػػد  األئمػػػػػةي (ُ)ابػػػػػن شػػػػػنبوذ
ابلش وىاًٌذ،/
 . (ٓ)كعقدكا عليو ابلرجوع كالتوبة سجبلن أشهدكا عليو فيها (ْ)

ػا، كإف  
ن
قاؿ األصحاب: فلو قػرأ ابلشػواذ ُب الصػبلة بطلػت صػبلتو إف كػاف عاٞن

دل تبطل كدل ٓنسب لو تلك القراءة، ٍب إف قرأ هبا فإف كاف جػاىبلن هبػا أك  بلن كاف جاى
نا هبا عيزًٌ 

تعزيزنا بليغنا إذل أف ينتهي عنو رٓنر٬نها عٌرؼ فإف عاد إليو كإف كاف عاٞن
(ٔ). 

كإذا قرأ آبية من السبع استحب أف يتم القػرآف هبػا، إف قػرأ بعضػها جػاز بشػرط 
 . (ٕ)أف ال يكوف ما قرأه ابلثانية مرتبطنا ابألكؿ، ككذا قالو ابن الصبلح

مىشيوبىةو  كوف صافيةن غًنتشرتط ُب ًسينات الفآنة أف قاؿ الشيا أبو دمحم: كيي 
(ٖ) 

                              
 الصلت بن شنبوذابن شنبوذ: شيا اٞنقرئٌن، أبو اٜنسن، دمحم بن أ٘ند بن أيوب بن ( ُ)

اٞنقرئ البغدادم. أكثر الرتحاؿ ُب الطلب، ككاف إمامنا صدكقنا أميننا متصونن كبًن القدر. 
، كفيات األعياف: ّْٖ/ُُىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء: ِّٖمات ُب صفر سنة 

ْ/ِٗٗ-َُّ . 
 )أئمة(، كالصحيح أنو موصوؼ لػ)اٞنقرئٌن(. ( ُب األصل:ِ)
ابن ٠ناىد: ىو اإلماـ اٞنقرئ احملدث النحوم، شيا اٞنقرئٌن، أبو بكر أ٘ند بن موسى بن  (ّ)

. مصنف كتاب )القراءات السبعة(، قاؿ أبو عمرك الداشل: فاؽ ابن العباس البغدادم
اىد سائر نظائره مع اتساع علمو، كبراعة فهمو، كصدؽ ٟنجتو، كظهور نسكو، تصد ر ٠ن

ُب حياة دمحم بن ٪نٍن الكسائي، ككاف ُب حلقتو من الذين أيخذكف على الناس أربعة 
. كلد سنة  ، ْٖٖ/ُُ: السًنىػ. انظر: ِّْىػ، كتوُب ُب شعباف سنة ِْٓكٖنانوف مقرائن

 .ُّٓ/ُمعرفة القراء: 
 /أ(.ُْٖهناية ؿ: )( ْ)
، اٜنجة ُب َٗ/ُ، صفحات ُب علـو القراءات: ّٕٕ/ُ( انظر: مناىل العرفاف: ٓ)

 . ُُالقراءات السبع: ص/
 .ّٗ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِّٗ/ّ( انظر: اجملموع: ٔ)
 .ِِّ-ُِّ/ُ( انظر: فتاكل ابن الصبلح: ٕ)
تيو كأىشيوبيو: : من الش ٍوب كىو ( مىشيٍوبىةٖ) : خىلىطىو، كشيبػٍ اٝنىٍلطي، يقاؿ: شىابى الشيءى شىٍوابن

. انظر: اٞنصباح اٞننًن:  . مادة: َُٔ/ّ، اتج العركس: ِّٔ/ُخىلىٍطتيو فهو مىشيوبه
 شوب.
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الثػ نىػػػاايى بغًنىػػػا لطيفػػػة اٞنخػػػرج مػػػن بػػػٌن 
ها ئإٍصػػػفىا مػػػن ٕننعػػػو (ِ)ليثٍػغىػػػةه  ، فػػػإف كانػػػت بػػػو(ُ)

كانػػت فاحشػػةن دل ٩نػػز للسػػادل مػػن ذلػػك االقتػػداء بػػو، كإف   فػػإف ؛ابلثػػاء مىشيػػوبىةن فجعلهػػا 
 ،كانػػػت خفيفػػػةن جػػػاز، كاألحسػػػن االقتصػػػار ُب التشػػػديد علػػػى اٜنػػػد اٞنعػػػركؼ للقػػػراءة

شػػرتط فيػػو كال يي  ،، فػػإف ابلػػغ فيػػو دل تبطػػل صػػبلتو(ّ)كىػػو التشػػديد اٜناصػػل ُب الػػركح
اٍلبىٍسػػػػػمىلىةى كلػػػػػو فصػػػػػل  ،يعدكنػػػػػو عجػػػػػزنا كعيبنػػػػػا (ْ)فصػػػػػل كلماهتػػػػػا، كالبصػػػػػريوف

مػػػػػن  (ٓ)
لىةً  اٜنٍىٍمدى
أنعمت »على: قطع ٨نزة اٜنمد كخٌففها، كاألكذل أيصلها هبا كإف دل يقف  (ٔ)
ا إظهػػار  (ٕ)بػػالغ ُب الرتتيػػلكمػػن النػػاس مػػن يي  ،«علػػيهم فيجعػػل الكلمػػة كلمتػػٌن قاصػػدن

                              
ن فوؽ كثنتاف : ٗنع ثىًني ةو، كىي ًإٍحدىل األسناف األربع اليت ُب مقدـ الفم، ثنتاف مالثػ نىاايى ( ُ)

 . مادة : ثين.َٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: َُِ/ُمن ٓنت. انظر: اٞنعجم الوسيط : 
ُب اللساف، ىو أف يصًن الراء غيننا أك المنا، كالسٌن اثءن، كقد لىًثغى يػىٍلثىغي لىثٍػغنا، فهو  ( الليثٍػغىةي ِ)

 . مادة: لثغ.ْْٖ/ٖلساف العرب:  ،ُِّٓ/ْانظر: الصحاح :  أىٍلثىغي كامرأة لىثٍػغىاء.
بذلك: التشديد اٞنعتدؿ اٞنشعر اٞنؤثر ُب القلب،  -ر٘نو هللا–( لعل مراد الشيا أيب دمحم ّ)

 .-كهللا أعلم-دكف مبالغة شديدة 
البصريوف: ىم أصحاب قراءة أيب عمرك زابف بن العبلء أبو عمرك اٞنازشل البصرم، كىو  (ْ)

ٜنسن البصرم، كعاصم، كابن كثًن، كعكرمة، كركل عنو الن حوم الشهًن، قرأ على ا
األصمعي، كسيبويو، كأبو زيد األنصارم، كراكايه: حفص الدكرم، كصاحل السوسي، كلد 

، سًن أعبلـ النببلء: ْٔ/ُانظر: القراءات اٞنتواترة:  ىػ. ُْٓىػ، كتوُب سنة  ٖٔسنة 
ٔ/َْٕ. 

 حكاية قوؿ: )بسمميحرلا نمحرلا هللا ( أك كتبها.: اٍلبىٍسمىلىة (ٓ)
 .ّٓ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُّٓٔ/ْالصحاح: ، ٖٔ/ُانظر: اٞنطلع:  
لىةي ( ٔ) ، اتج العركس: ٕٖٗ/ُانظر: القاموس احمليط: : حكاية قوؿ: )اٜنمد هلل(. اٜنىٍمدى

ِّ/َّْ. 
: أحسن ( التػ ٍرتًيلي، لغة: ًإٍرساؿي الكلمة ٕ) من الفم بسهولة كاستقامةو، كرىت لى الكبلـ، ترتيبلن

، اٞنصباح اٞننًن: ِٓٔ/ُُأتليفو، أك بيػ نىو تبييننا بغًن بػىٍغي. انظر: لساف العرب: 
 . مادة: رتل.ُِٖ/ُ

 كُب االصطبلح: رعاية ٢نارج اٜنركؼ كحفظ الويقوؼ، كىو خفض الصوت كالتحْزف ابلقراءة.
 .ِّٓ/ُ، التبياف ُب تفسًن غريب القرآف: ِِْ/ُلسجستاشل: انظر: غريب القرآف ل
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 ،كقفػػػة لطيفػػػػة، كذلػػػك ال ٩نػػػػوز «نسػػػػتعٌن» :اٜنػػػركؼ فيقػػػف بػػػػٌن السػػػٌن كاليػػػػاء مػػػن
رج اٜنرؼ من ٢نرجػو كينتقػل إذل مػا بعػده مػن غًن   ،(ُ)كقفػةيكاٛنائز من الرتتيل أف ٫ني

، كلػػيس منػو فصػػل اٜنػػركؼ كال الوقػػف  كترتيػل القػػرآف كصػػل اٜنػركؼ كالكلمػػات بتػػأشٌلً
ـي كمػػػػن ٕنػػػػاـ الػػػػتبلكة  ُب غػػػػًن موضػػػػعو. اٜنركػػػػة الػػػػيت علػػػػى اٜنػػػػرؼ اٞنوقػػػػوؼ عليػػػػو  إمٍشىػػػػا

ػػػا سن إٍشػػػبىاعنا ال (ِ)اٍخًتبلى
، كلػػػو أخػػػرج حرفنػػػا مػػػن غػػػًن ٢نرجػػػو أبف قػػػاؿ: الصػػػراط، ال (ّ)

صػػػحت، كإف  (ْ)ميعلْ بينهمػػػا، فػػػإف دل ٬نكنػػػو  الػػػت  بصػػػاد ١نضػػػة كال بسػػػٌن ١نضػػػة بػػػل 
                              

 .ّّٗ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
: ىو ضم شفتيك بعيد سكوف اٜنرؼ بدكف صوت فبل يدرؾ إال ابلبصر كيكوف اإلمشاـ (ِ)

.ُب اٜنرؼ اٞنوقوؼ عليو كال يكوف إال ُب اٞنرفو   ع أك اٞنضمـو
 كىنا نوعاف آخراف من اإلمشاـ ك٨نا:

، حيث ٧نزج الصاد «صراط»ك« الصراط»األكؿ: خلط حرؼ ُنرؼ كما ُب لفظ: 
 كالثاشل: خلط حركة ُنركة، كىو نوعاف: بصوت الزام.

كاببو، ككيفية ذلك: أف ينطق ُنركة مركبة من حركتٌن ضمة « قيل»األكؿ: كما ُب: 
 كىو األقل كيليو جزء الكسرة كىو األكثر. فكسرة كجزء الضمة مقدـ

كالثاشل: ضم الشفتٌن مصاحبنا إلسكاف اٜنرؼ بدكف صوت لذلك الضم كىو ُب لفظ: 
 بيوسف، كما ٩نوز فيو اإلمشاـ ُب ابب اإلدغاـ الكبًن.« أتمنا»

االختبلس: ىو إضعاؼ قليل ُب الصوت عند النطق ابٜنركة ُنيث يكوف الباقي منها 
ىب كيع  عنو ابإلخفاء أيضنا. انظر: الواُب ُب كيفية ترتيل القرآف: أكثر من الذا

ُ/ِِّ. 
كاصطبلحنا: إٕناـ اٜنكم اٞنطلوب من تضعيف  ، لغة: التوفية، كبلوغ حد الكماؿ.اإلشباع( ّ)

:  َُُٔ/ّصيغة حرؼ اٞند أك لٌن كىو االتساع. كقاؿ الداشل ُب جامع البياف 
ة اٞنمطًٌطٌن"، كيستخدـ مصطلح اإلشباع ُنسب الباب الذم ذكر فيو، "كاإلشباع لغ

فيستخدـ ّنعىن اٜنركة الكاملة دكف أف تصل للمد، قاؿ ابن الباذش ُب اإلقناع ُب 
: "قاؿ سيبويو: كأما الذين ال يشبعوف فيختلسوف اختبلسنا"،  ِّٖ/ُالقراءات السبع 

، ٕٓ/ُملة. كانظر: معجم علـو القرآف: فإشباع االختبلس: يعين االتياف ابٜنركة الكا
 .ّٓ/ُالقواعد كاإلرشادات: 

 ( ُب األصل: )لتعلم(.ْ)
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   .(ُ)معلْ أمكنو كجب كلزمو قضاء كل صبلة صبلىا ُب زمن التفريط ُب الت  
 مس خس حس جس  ُّ  كاللحن الواقع ُب غًن الفآنة إف غًن اٞنعىن كقولو:

َّ  خصمص حص
، «فاقطعوا أ٬ناهنما»، برفع )هللا(، أك قرأ كلمة شاٌذةن كقولو: (ِ) 

، تبطل الصبلة، كإف دل يغًنه كال زاد «فمن دل ٩ند فصياـ ثبلثة أايـ متتابعات» كقولو:
القراءة أف ييٍسًمعى نفسو إف   (ّ)ُب الكبلـ دل تبطل بو الصبلة، لكن يكره. كيشرتط ُب/
أك غًنه اشرتط أف ٪نٌرؾ  صىمىمو كاف صحيح السمع كال مانع، فإف كاف مانع من 

يسمع لو دل يكن مانع، ككذا حكم التشهد كسائر لسانو ابلقراءة كشفتيو ُنيث 
 األذكار كالتسبيحات.

 

صػػف األخػػًن ـ النًٌ فتجػػب مراعاتػػو، فلػػو تركػػو كمػػا لػػو قػػد  ، : الرتتيــب(ْ)الرابــع
عتػػػد بػػػو كعليػػػو دل يي  امػػػو عمػػػدن ، كأمػػػا األكؿ فػػػإف قد  اعتػػػد ابألخػػػًن قطعنػػػعلػػػى األكؿ دل يي 

اعتػػد بػو كبػػىن عليػػو إال أف يطػػوؿ  انسػػين اسػتئناؼ الفآنػػة كال تبطػػل صػبلتو، كإف فعلػػو 
 الفصل فيستأنف.

للمعػػػىن تبطػػػل  مػػػبطبلن  التػ ٍرتًيػػػبى  يػىٍعتىػػػً ي قػػػاؿ الرافعػػػي: كينبغػػػي أف يقػػػاؿ: إف كػػػاف 
ه صبلتو إذا تػىعىم دى
 .(ٔ)، كما سيأٌب ُب التشهد(ٓ)

 م، كإف كػافعلْ كأما التشهد، فػإف أبدلػو ّنعنػاه؛ فػإف كػاف لعجػزه أجػزأه كعليػو الػت  

                              
، اٞنطلب العارل، كتاب الصبلة، أحكاـ ّّٗ/ّ، اجملموع: ِٕٓ( انظر: التبصرة: ص/ُ)

 .ِّٗ-ِّٔالعاجز عن القراءة: ص/
 ، سورة فاطر. ِٖ( اآلية: ِ)
 /ب(.ُْٖ( هناية ؿ: )ّ)
من األمور اٝنمسة اليت تلـز القادر على قراءة الفآنة، لقدـ تقد ـ األمر الثالث  ( األمر الرابعْ)

 من النص احملقق.  ْٔٔصػ
 .ّٕٓ/ّ، اجملموع: ّٖ( انظر: احملرر: ص/ ٓ)
: "كينبغي أف يقاؿ: إف غىيػ رى الرتتيب تغيًننا يبطل اٞنعىن بطلت  ّْٗ/ُ( ُب الركضة ٔ)

 صبلتو، كالتشهد". 
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 .(ُ)مع القدرة دل تصح صبلتو على الصحيح
 .(ِ)أجزأه «أشهد»كفيو كجو: أنو لو قاؿ: أعلم أنو ال إلو إال هللا، بدؿ 

ػػرى ني  ؛كلػػو تػػرؾ ترتيبػػو ـى كأىخ  دل تصػػح صػػبلتو   تغيػػًننا مػػبطبلن ظػػر: فػػإف غػػًن  فػػإف قىػػد 
 فإف دل يبطل اٞنعىن فطريقاف: ؛دقطعنا، إف تعم  

 .(ّ)يصح، كىو اٞننصوص: القطع أبنو أصحهما
 .(ْ)أنو ال يصح، كقطع بو القاضي كاٞنتورل أحدمها:: أف ُب صحتو خبلفنا، واثنيهما

 .(ٓ)ك٨نا كالطريقٌن ُب قولو: عليكم السبلـ
قػػاؿ بعػػض الفقهػػاء: كلػػو عكػػس القنػػوت، فعلػػى طريقػػة مػػن يػػرل تعينػػو ٫نرجػػو 

 .(ٕ)ال يضر (ٔ)على ىذا اٝنبلؼ، كعلى طريقة من ال يرل تعينو  أنوي

                              
، الركضة: َْٔ/ّ، اجملموع: ْٖٗ/ُتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ( كىو اٞنعُ)

 .ّٔ/ُ، فتح الوىاب: ّٗ/ِ، حاشية البجًنمي: ّٕٖ/ُ، حاشية اٛنمل: ّْٗ/ُ
 كالصحيح اٞنشهور أنو ال ٩نزيو كسائر الكلمات".: " َْٔ/ُّب اجملموع ( قاؿ النوكمِ)
، إعانة الطالبٌن: َْٔ/ّموع: ، اجملَُْ/ِ، هناية اٞنطلب: َُْ/ُ( انظر: األـ: ّ)

ُ/ُٗٗ. 
ُب  -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمَٕٖ/ِ، التعليقة: َٔٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ْ)

 ".كالصحيح األكؿ: " َْٔ/ّاجملموع
: "فأما إف قاؿ: عليكم السبلـ،  ُْٔ/ُِب اٜناكم الكبًن -ر٘نو هللا–قاؿ اٞناكردم ( ٓ)

فقد ـ كأخ ر، فقد قاؿ الشافعي ُب القدصل: كرىنا ذلك كال إعادة عليو، كقاؿ: ُب موضع 
 آخر: ال ٩نزئو، فخرجو أصحابنا على قولٌن: 

 أحد٨نا: ٩نزئو، ألنو قد استوَب لفظ السبلـ كإف دل يرتب.
ك٪نمل قوؿ الشافعي ُب القدصل: ال  كالقوؿ الثاشل: ال ٩نزئو، ألنو ِنبلؼ اٞنشركع منو،

، ُِٓ/ُ". كانظر ُب ذلك أيضنا: اٞنهذب: إعادة عليو، على أف الصبلة ال تفسد بو
 .ْٕٔ/ّ، اجملموع: ِْٔ/ِالبياف: 

 .ّٗٓ/ُ، كالركضة: ُٕٓ/ُ( ُب األصل: )أف(، ىكذا، كاٞنثبت من: فتح العزيز: ٔ)
 اٞنذىب عدـ التعٌن، كبو قطع اٛنماىًن.( ُب تعٌٌن كلمات القنوت كجهاف، الصحيح ُب ٕ)

 .ّٗٓ/ُ، الركضة: ُٕٓ/ُ، فتح العزيز: َٕٖ/ِانظر: التعليقة: 
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فػػػإف كػػػاف  ؛بػػػٌن كلمػػػات الفآنػػػة كاجػػػب، فلػػػو قطعهػػػا (ِ): ادلـــوالة(ُ)اخلـــامس
ا أبف سكت ُب أثنائها، فإف كاف سكواتن طػويبلن يي  شػعر بقطعهػا كاإلعػراض عنهػا عامدن

 بطلت قراءتو، كيلزمو استئنافها، سواء كاف اختيارنا أك لعائق.
ػػا بعيػػ ا أهنػػا ال تبطػػلكركل اإلمػػاـ كالغػػزارل عػػن العػػراقيٌن كجهن ، كدل يوجػػد ُب  (ّ)دن

 .(ٓ): ىو ١نل ظاىر كبلـ الشافعي(ْ)كتبهم، كقاؿ الفقيو
ر إذا دل ينػػو معػػو قطػػع القػػراءة، فػػإف نػػواه بطلػػت ؤثًٌ كإف قصػػر زمػػن السػػكوت دل ييػػ

 .(ٔ)على الصحيح
، انقطعت اٞنواالة، قػل ذلػك  (ٕ)كلو خىل لىها بقراءة آية أخرل أك تسبيحو أك هتليلو

 أك كثر.

                              
( األمر اٝنامس األخًن، من األمور اليت تلـز القادر على قراءة الفآنة، لقد تقد ـ األمر ُ)

 من النص احملقق. ْٕٓالرابع ُب صػ
ن كىرلى، كىو أصل يدؿ على القرب، ككاذل بٌن األمرين مواالةن ككالءن: : اٞنتابعة، م( اٞنوالةِ)

بىعى، كتواذل الشيء: تػىتىابىعى، كافعٍل ىذه األشياء على الوالء أم: متابعة، كتوالت األخبار:  اتى
 تتابعت.

. ِٕٔ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: ُِْ/ُٓ، لساف العرب: ُُْ/ٔانظر: مقاييس اللغة: 
 مادة: كرل.

ة بٌن كلمات الفآنة: ىو أف يصل الكلمات بعضها ببعض، كال يفصل إال بقدر كاٞنواال
 .ُُ/ِ، النجم الوىاج: ّٕٓ/ّ. انظر: اجملموع: التنفس؛ ألهنا القراءة اٞنأثورة

 .ُٖٕ، البسيط، كتاب الصبلة: ُُٔ/ِ، الوسيط: َُْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
لًٌي بن ٗنيىٍيع األيٍرسيٍوُبْ الشامي، اٞنصرم، مصنف كتاب ىو العبلمة، أبو اٞنعارل، ٠نيى ( الفقيو: ْ)

 .ٓىامش ِٕٔ)الذخائر(، كقد تقدمت ترٗنتو صػ
 .ُِْ/ّ، كفاية النبيو: ُّْ/ِانظر: هناية اٞنطلب:  (ٓ)
، فتح العزيز: ٕٖ/ِ، اٜنلية: ِّٓ/ِ. كانظر: اٜناكم الكبًن: َُّ/ُ( نص عليو ُب األـٔ)

 .ُُٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِٓ/ّ، كفاية النبيو: ْٖٗ/ُ
 .: من التخليل: كىو ًإدخاؿ الشيء ُب ًخبلؿ الشيء، كىو كىسىطيوخىل لى ( ٕ)

 . مادة: خلل.ِّٓ/ُ، اٞنعجم الوسيط: ُِْ/ُُانظر: لساف العرب: 
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ال  فإف كاف لرتدده ُب أنو أتى هبا على كجههػا، أك ؛ر آية أك كلمة منهاكإف كر  
 دل يضر، كإف كاف لغًن سبب: ،؟

 ، فتنقطع بو اٞنواالة.(ُ)فقد تردد أبو دمحم ُب إٜناقو ابلذكر
زارل كقطعىػػػػا أبنػػػػو ال يقطعهػػػػااإلمػػػػاـ كالغػػػػ (ِ)كابتعػػػػده/

، كجػػػػـز بػػػػو أبػػػػو دمحم ُب (ّ)
فإٔنها،  ،، كالبغوم كقاؿ: لو قرأ نصف الفآنة ٍب شك ىل أتى ابلبسملة ؟(ْ)التبصرة

. كعنػد (ٓ)ٍب تذكر أنو أتى هبا، ْنب إعادة ما قػرأه بعػد الشػك، كال ٩نػب االسػتئناؼ
 .(ٔ)ابن سريج، تبطل صبلتو إف دل يعد إذل التسمية

 .(ٕ)اٞنتورل: إف كرر اآلية اليت ىو فيها دل تبطل قراءتو كقاؿ
 ٌَّّ  ٰى  ُّ : كإف أعاد بعدما فرغ منو أبف كصل إذل

 ىن من  ُّ  :ٍب قرأ ،(ٖ)

 َّين

أجزأه، كإف اقتصر  َّين ىن من  ُّ  :، فإف استمر على القراءة من(ٗ)
 َّ ُّ َّ ٍّ  ُّ :عليها كقرأ

 يستأنف. (ُُ)يدل تصح قراءتو،  كعليو أف (َُ)
 

                              
 .ُُِ/ّ، كفاية النبيو: ّٖٓ/ّ( انظر: اجملموع: ُ)
 /أ(.ُٖٓ( هناية ؿ: )ِ)
، البسيط، كتاب ُُٔ/ِ، الوسيط: ُُْ/ِاٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ( كىو ّ)

، حاشية البجًنمي: َُُ/ُ، فتح اٞنعٌن: ّٖٓ/ّ، اجملموع: ُٖٕالصبلة: ص/
ِ/ِٕ. 

 .ّٖٓ/ّ. كنقلو النوكم عنو ُب اجملموع: ِْٗ( التبصرة: ص/ ْ)
 .ٔٗ/ِ( انظر: التهذيب: ٓ)
 .ّٖٓ/ّ( انظر: اجملموع: ٔ)
 .ُْٗتمة، كتاب الصبلة: ص/( انظر: التٕ)
 .ٕ( سورة الفآنة، اآلية: ٖ)
 .ْ( سورة الفآنة، اآلية: ٗ)
 .ٕ( سورة الفآنة، اآلية: َُ)
 .ّٖٓ/ّ( ُب األصل: )أك(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من اجملموع: ُُ)
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القاضػػػي ُب الفتػػػاكل: إف كثػػر تكػػػراره ُنيػػػث طػػاؿ الفصػػػل اسػػػتأنفها كإال كقػػاؿ 
 . (ُ)فبل

فػػإف كانػػت مػػن أكٟنػػا أك آخرىػػا دل  ؛(ِ)كقػػاؿ صػػاحب البيػػاف: إف كػػرر آيػػة منهػػا
تضػر، كإف كػاف ُب أثنائهػا فالقيػاس أنػو كمػا لػو قػرأ ُب خػبلؿ غًنىػا، تبطػل قراءتػو إف 

ؿ ذلك من عنده، كدل يقف علػى النقػوؿ . كظاىره أنو إف أبد(ّ)تعمد، كيبين إف نسي
 .(ْ)اٞنتقدمة

ك٩نػػيء ُب تكػػرار آيػػة أك كلمػػة منهػػا كجػػو: أف الصػػبلة تبطػػل مطلقنػػا، مػػن الوجػػو 
 .(ٓ)بطل كالركن الفعليُب تكرار الركن القورل يي 

كقد قاؿ القاضي: ال أيٌب فيها؛ ألف اآلية كالكلمػة ركػن ُب الفآنػة ال ُب نفػس 
 .(ٔ)ُب الصبلة، كىو ضعيفالصبلة، كالفآنة ركن 
 دل تنقطع قراءتو. بلن د، فإف كاف نسينا أك جاىلىذا كلو إذا تعم  

 

 فروع:
، ّنػػػا لػػػيس مػػػأمورنا بػػػو ُب الصػػػبلة (ٕ)كر كالقػػػراءةـ مػػػن قطػػػع الػػػذًٌ مػػػا تقػػػد  األول: 

ن ُب أثنائهػػػا أمػػػا مػػػا أمػػػر بػػػو كىػػو مػػػن مصػػػلحتها، كمػػػا لػػػو أم ػػػ، كلػػيس مػػػن مصػػػلحتها
سأؿ أك استعاذ عند قػراءة اإلمػاـ آيػة ر٘نػة أك عػذاب ُب أثنائهػا، أك  ن إمامو، أكليؤمًٌ 

                              
 .ُّٖ( انظر: فتاكل القاضي: ص/ُ)
 ( أم: من الفآنة. ِ)
 .ُٖٗ/ِ( انظر: البياف: ّ)
: "ككأف صاحب البياف دل  ّٖٓ/ّاجملموع أيضنا، فذكر ُب  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكمىكذا  (ْ)

يقف على النقل الذم حكيتو عن األصحاب كٟنذا قاؿ: الذم يقتضيو القياس، كىذه 
 عادتو فيما دل ير فيو نقبلن، كهللا أعلم".

ُب  -هللار٘نو -. عزاه البغومُِّ/ّ، كفاية النبيو: ُُٔ/ِ( انظر: الوسيط: ٓ)
 ،  إذل أيب ٪ني زكراي بن أ٘ند البلخي.ٔٗ/ِالتهذيب

 .َِْ/ّ، كفاية النبيو: ِٖٕ/ِ( انظر: التعليقة: ٔ)
 فما بعدىا من النص احملقق.  ْٖٕ( لقد تقد ـ ذكر ذلك آنفنا ُب صػٕ)
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َّ  يك ىك مك لك اك  ُّ  :قػػػاؿ عنػػػد قػػػراءة
، بلػػػى، أك فػػػتح علػػػى اإلمػػػاـ (ُ) 

 قراءتو، أك سجد معو سجدة تبلكة، ففي انقطاع اٞنواالة بذلك كجهاف:
. كىػػو مفػػرع علػػى اٞنػػذىب ُب (ِ): ال، كيبػػين عليهػػا-عنػػد األكثػػرين- أصــحهما

 .(ْ) يستحبت ال:  أهنا . كفيو كجو(ّ)استحباب ىذه األمور لو
: تنقطع، ك٩نب االستئناؼ، كصححو ٗناعػة، كمػا لػو فػتح علػى غػًن واثنيهما

 .(ٓ)إمامو، أك أجاب اٞنؤذف
كحكى الركايشل ُب إجابة اٞنؤذف كجهنا: أنو ال ينقطع على قوؿ استحباهبا
(ٔ). 

/ ابألكؿ، أبف سؤاؿ الر٘نة كالتعوذ من العذاب لقوؿ ابالقاضي الط م  (ٕ)كجـز
 .(ٖ)كقولو: بلى، ال يقطع

                              
 .ٖ(  سورة التٌن، اآلية: ُ)
: كبو قاؿ أبو علي الط م، كالقفاؿ، كالقاضي أبو  ّٗٓ/ّ( قاؿ النوكم ُب اجملموع ِ)

 الطيب، كأبو اٜنسن الواحدم, كصححو الغزارل، كالشاشي، كالرافعي كغًنىم. 
، اٜناكم ْْٕ/ِ، التعليقة: ُّٖ/ِ، اٞنهذب: ُُٔ/ِك ُب ذلك أيضنا: الوسيط: 

، هناية احملتاج: ْٗٗ/ُ، فتح العزيز:ٔٗ/ِ، التهذيب: ٕٖ/ِ، اٜنلية: َُٗ/ِالكبًن: 
ُ/ّْٖ. 

، مغىن ّٗٓ/ّ، اجملموع: ْٗٗ/ُ، فتح العزيز: ُُٔ/ِ( انظر ُب ذلك: الوسيط: ّ)
 . ُِّ/ُ، الغرر البهية: ُْ/ِاحملتاج: 

، كالنجم الوىاج: ْٗٗ/ُاٞنثبت من: فتح العزيز: ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، ك ْ)
: "كفيو كجو: أنو ال يستحب، كال يطرد اٝنبلؼ ُب كل  ّْٗ/ُ. ُب الركضةُُٕ/ِ

مندكب، فإف اٜنمد عند العطاس مندكب كإف كاف ُب الصبلة كلو فعلو قطع اٞنواالة، 
 كلكن ٫نتص ابٞنندكابت اٞنختصة ابلصبلة ٞنصلحتها".

كعزاه فقاؿ: كىو قوؿ الشيا أيب حامد، كاحملاملي،  ّٗٓ/ّ( ذكره النوكم ُب اجملموع ٓ)
 . ُّْ-ُِْلبندنيجي، كصححو اٞنتورل ُب التتمة، كتاب الصبلة: ص/ كا

 .ُّ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٔ)
 /ب(.ُٖٓ( هناية ؿ: )ٕ)
 .ّٗٓ/ّ، اجملموع:  ُّ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِٖٗ/ُ( انظر: التعليقة، كتاب الصبلة: ٖ)
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ػػػا مػػػن اٝنػػػبلؼ.  (ُ)كاألحػػػوط ُب مسػػػائل اٝنػػػبلؼ أف يسػػػتأنف الفآنػػػة خركجن
ا، أما من أتى بو نسينا أك جاىبلن   فبل تنقطع قراءتو. كاٝنبلؼ فيمن أتى بذلك عامدن

 

مسػألة ىػي أصػلو، كىػي أنػو لػو تػرؾ ، كتقػدـ عليػو لو ترؾ اٞنػواالة نسػيناالثاين: 
 الفآنة ُب ركعة نسينا ؟:

، بػػػل إف تػػػذكر ُب الركػػػوع أك بعػػػده قبػػػل (ِ)عتػػػد بتلػػػك الركعػػػة: أنػػػو ال يي فاجلديـــد
فػإف قصػر  ؛القياـ إذل الثانية لىغىٍت األكذل كصارت الثانيػة أكذل، كإف تػذكر بعػد السػبلـ

الفصل لزمو العػود كالبنػاء علػى مػا فعػل، فيػأٌب بركعػة كيسػجد للسػهو، كإف طػاؿ لزمػو 
 االستئناؼ.

ر بعد السبلـ فبل شيء عليو، كإف . كعلى ىذا إف تذك  (ّ)عتد هبا: أنو يي والقدمي
 ر ُب الركوع كما بعده كقبل السبلـ، فوجهاف:تذك  

 .(ْ)إذل القراءة، ٩نب أف يعود -كقطع بو اٞنتورل-: أحدمها
، أنػػو ال يبػػين عليػػو، -كىػػو نصػػو ُب القػػدصل، كقطػػع بػػو أبػػو حامػػد-: وأصــحهما

                              
يستأنف الفآنة : " كاألحوط ُب ىذه الصور أف  َّٔ/ّعبارة اإلماـ النوكم ُب اجملموع ( ُ)

ا إخل".
ن
ا عاٞن  ليخرج من اٝنبلؼ، كاعلم أف اٝنبلؼ ٢نصوص ّنن أتى بذلك عامدن

ُب العبادة، عمبلن  -خصوصنا–ىكذا ينبغي على اٞنسلم، أف ٪نتاط ُب مسائل اٝنبلؼ 
فمن اتقى الشبهات فقد است أ لدينو، كعرضو، كمن كقع ُب » -ملسو هيلع هللا ىلص-بقوؿ النيب
، اٜنديث، «قع ُب اٜنراـ، كالراعي يرعى حوؿ اًٜنمى، ييوشك أف يىرتع فيوالشبهات ك 

، ابب: أخذ اٜنبلؿ كترؾ ُٗٗٓ، رقم: ُُِٗ/ّأخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو: )
، اٜنديث، «دع ما يريبك إذل ما ال يريبك: »-عليو الصبلة كالسبلـ-الشبهات(، كبقولو 

، ابب: اٜنث على ترؾ الشبهات(، ُُٕٓ، رقم: ِّٕ/ٖأخرجو النسائي ُب سننو: )
(، كصححو األلباشل ُب صحيح الرتمذم: ُِٖٓ، رقم: ٖٔٔ/ْكالرتمذم ُب سننو: )

 (.ُِٖٓ، رقم: ُٖ/ٔ)
، ْٗٗ/ُ، فتح العزيز: َُّ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُّ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ِ)

 .ّْٗ/ُالركضة: 
 .ُُٖ/ِالبياف: ، ُّٖ/ُ، اٞنهذب: ُُٕ/ِ( انظر: الوسيط: ّ)
 .ِّّ/ّ، اجملموع: ُّٕ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ْ)
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  .(ُ)كركعتو صحيحة، كسقطت عنو القراءة
رىٍحًلوك٨نا كالوجهٌن فيما لو نسي الرتتيب ُب الوضوء كاٞناء ُب 

 .(ّ)كتيمم (ِ)
الػذم قطػع بػو -إذا عيًرؼى ذلك، فإذا ترؾ اٞنػوالة ُب الفآنػة نسػينا، فاٞننصػوص 

: أف قراءتػػػو ال تبطػػػل، كيبػػػين عليهػػػا للعػػػذر، سػػػواء كػػػاف ذلػػػك بسػػػكوت أك -اٛنمهػػػور
بقراءة غًنىا، سواء قلنا: يعذر برتؾ الفآنة نسينا أـ ال
كليس تفريعنا على القدصل:  ،(ْ)

 .(ٓ)إف تركها ال يضر

                              
، فتح العزيز: ٔٗ/ِ، التهذيب: ِٖٖ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ُ)

 .َٗ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِّّ/ّ، اجملموع: ََٓ/ُ
حيل أر للمتاع كمىرٍكىبو للبعًن كًحٍلسو كرىسىنو، كٗنعو: : كل شيء يػيعىْد لًلر حيل من كعاءو الر ٍحلي ( ِ)

: شىدىٍدتي عليو رىٍحلىوي، كرىٍحلي الشخص: -من ابب نػىفىعى -رىٍحبلن  البعًن حلت، كرى كرحاؿ
 اٞنسافر؛ ألنو ىناؾ مىٍأكىاهي.  أمتعلةضىًر، ٍب أيٍطًلقى على اٜنى مأكاه ُب 

 . مادة: رحل.ٓٔ/ِٗ، اتج العركس: ِِِ/ُانظر: اٞنصباح اٞننًن: 
 ( ىذه اٞنسألة، اٞنذىب اٛنديد أف النسياف ال يكوف عذرنا، كُب القدصل ٩نوز ذلك.ّ)

، ُنر اٞنذىب: ِٕٗ/ُ، التعليقة: ََُ/ٖانظر اٞنسألة ابلتفصيل ُب: اٞنختصر: 
، أسىن ِّٕ/ُ، كفاية النبيو: ُِٔ/ُ، فتح العزيز: ّْٗ/ُ، التهذيب: ُُُ/ُ

 .َٖ/ُاٞنطالب: 
: "ككذا لو صلى أك صاـ أك توضأ  ّْْ-ِْْ/ُُب اجملموع  -ر٘نو هللا-نوكمقاؿ ال

ابالجتهاد فصادؼ قبل الوقت، أك اإلنء النجس، أك تيقن اٝنطأ ُب القبلة، أك صلى 
بنجاسة نسينا أك جاىبلن، أك نسي القراءة ُب الصبلة، أك رأكا سوادنا فظنوه عدكنا فصلوا 

دفع الزكاة إذل من ظنو فقًننا فباف غنينا، أك مرض كقاؿ  صبلة شدة اٝنوؼ فباف شجرنا، أك
أىل اٝن ة: إنو معضوب فأحج عن نفسو ف ئ، أك غلطوا ُب الوقوؼ بعرفة فوقفوا ُب 
اليـو الثامن، أك ابعو حيوانن على أنو بغل فباف ٘نارنا أك عكسو ففي كل ىذه اٞنسائل 

 خبلؼ، كاألصح أنو ال يعذر ُب شيء منها".
، ُُٕ/ِ، الوسيط: َُّ/ُاٞنذىب، أف قراءتو ال تبطل، كيبين عليها. انظر: األـ:  ( ىوْ)

 .ُِٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٕٓ/ّ، اجملموع: َُُ/ِشرح اٞنشكل: 
، ٓنفة احملتاج: ُِّ/ُ، الغرر البهية: َّٓ/ُ، الركضة: ََٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٓ)

ِ/ِْ. 
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 كقاؿ اإلماـ كالغزارل: تبطػل كيسػتأنف، علػى اٛنديػد أف النسػياف لػيس عػذرنا ُب
 .(ُ)ترؾ الفآنة، كما لو ترؾ الرتتيب نسينا
أيٍعيًػػػيى كنػػػص ُب األـ علػػػى أنػػػو: لػػػو 

ُب أثنػػػاء الفآنػػػة فسػػػكت لئلعيػػػاء علػػػى  (ِ)
 .(ّ)قراءتو حٌن أمكنو أجزأه كصحت قراءتو للعذر

 

قػػاؿ الشػػيا أبػػو دمحم: لػػو شػػك بعػػد الفػػراغ مػػن الفآنػػة ُب كلمػػة أك : (ْ)الثالــث
فبل أثر لو، كلو فرغ منها شاك ا ُب إٕنامهػا لزمػو إعادهتػا، كمػا لػو شػك ُب  حرؼ منها

ففىًطػػػنى لنفسػػػو كىػػػو يقػػػرأ آخرىػػػا كدل تتفػػػق قػػػراءة ٗنيعهػػػا عليػػػو  أثنائهػػػا، كلػػػو قػػػرأ غػػػافبلن 
اسػػتئناؼ قراءهتػػا كإف كػػاف الغالػػب أنػػو ال ٪نصػػل إال آخرىػػا بعػػد قػػراءة أكٟنػػا، إال أنػػو 

ا بطلػت/احرفنػ٪نتمل أنو تػرؾ منهػا كلمػة أك  صػبلتو،  (ٓ)، فػإف دل يسػتأنفها كركػع عمػدن
 .(ٔ)ككلما يفعلو قبل القراءة ُب الركعة الثانية لغو كإف ركع نسينا أك جاىبلن 

 

رىس، فػإف كػاف ًٝنىػػ: وأمــا العـاجز عــن قـراءة الفاحتــة(ٕ)فصـل
ػػ (ٖ) ؾ رًٌ فعليػو أف ٪ني

اإلمػاـ. فػإف دل يكػن بػو  لسانو بقصد القراءة بقدر ما ٪نركو النػاطق لػو قػرأ كتوقػف فيػو
مو أك ٓنىىْصًل مصحف يقرأىا منو سرًّا أك إجارة خىرىسه فعليو اكتساب القدرة عليها بتعلْ 

 عند اإلمكاف. اأك ُب ظلمة لزمو ٓنىىْصلي السراج أيضن  أك إعارة. فإف كاف ليبلن 
فػػإف دل ٩نػػد إال مصػػحفنا لغائػػب فقػػد ركل الػػركايشل عػػن كالػػده أنػػو ٪نتمػػل جػػواز 

                              
 .َُٖ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُُٕ/ِ ، الوسيط :ُّٗ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب : ُ)
، أيٍعًييى  (ِ) ـ عىيًّا، أم: تىًعبى : من اإلعياء: يقاؿ: أىٍعيىا من اٍلمىٍشي إعياءن، كعىًييى ُب اٍلكىبلى

.  . مادة: عيي.ُّٔ/ّٗ، اتج العركس: ِّْ/ُٗنهرة اللغة:  انظر: كعىجىزى
 .َُّ/ُ( انظر: األـ: ّ)
 من النص احملقق.  ُْٖالثالث، لقد تقد ـ الفرع الثاشل ُب صػ( الفرع ْ)
 /أ(.ُٖٔ( هناية ؿ: )ٓ)
 .ّْٗ/ّ، كالنقل عنو ُب اجملموع : ِْٖ، َِْ( انظر: التبصرة: ص/ ٔ)
 من النص احملقق. ُْٔىذا القسم الثاشل، كقد سبق األكؿ )القادر على قراءة الفآنة(، صػ (ٕ)
. مادة: ِٔ/ٔ، لساف العرب: ُٕٔ/ِذىاب النطق. انظر: مقاييس اللغة: : ( اٝنرسٖ)

 خرس.
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، ٍب إذا أخػذه فهػل ٩نػب أجػرة (ُ)ذه بل يلزمو ذلػك للضػركرة كمػا ُب أكػل الطعػاـأخ
نقػػػل عػػػن بعػػػض األصػػػحاب أنػػػو كاٞنسػػػتعار يضػػػمن العػػػٌن دكف  ،اٞنثػػػل كىػػػل يضػػػمنو؟

، قػػػػاؿ: ك٪نتمػػػػل أف ال يضػػػػمن؛ ألف األخػػػػذ ابسػػػػتحقاؽ، قػػػػاؿ: كلػػػػو كػػػػاف (ِ)اٞننفعػػػػة
 ُب ىذا نظر. ،(ّ)اٞنالك حاضرنا لزمو الدفع إليو

امتنػػػع مػػػػن ذلػػػك لزمتػػػػو إعػػػادة كػػػل صػػػػبلة صػػػبلىا ُب ىػػػػذه اٜنالػػػة، علػػػػى فلػػػو 
كفيو كجو: أنو تلزمو إعادة ما صلى من حػٌن أمكنػو الػتعلم إذل أف يشػرع  .(ْ)اٞنذىب
 .(ٓ)فيو فقط

 

 ويف الفصل مسائل:
دىتًػػور عليػػو الػػتعلم لضػػيق الوقػػت أك إذا تعػػذ  األوىل:  بىبلى

رت القػػراءة مػػن كتعػػذ   (ٔ)
ْنزئػػػو ترٗنتهػػػا بلسػػػاف آخػػػر كال بلغػػػة أخػػػرل غريبػػػة، فػػػإف فعػػػل ذلػػػك اٞنصػػػحف، فػػػبل 

ا بطلػػػت صػػػبلتو، أك نسػػػينا أك جػػػاىبلن  عتػػػد هبػػػا كال تبطػػػل الصػػػبلة كيسػػػجد دل يي  عامػػػدن
 للسهو.

ٍب إف العػػػاجز إف أحسػػػن غػػػًن الفآنػػػة مػػػن القػػػرآف لزمتػػػو قػػػراءة سػػػبع آايت مػػػن 
                              

اٞنذىب ُب مسألة أكل الطعاـ، إذا كاف صاحب الطعاـ غائبنا، فيجوز للمضطر تناكيؿ ( ُ)
، ِٓٔ/ْ، ُنر اٞنذىب: ُٖٔ/ُِانظر اٞنسألة ُب: فتح العزيز: الطعاـ، ٍب يغـر لو. 

 .َّٖ/ْ، حاشية البجًنمي: ِٔٔ/ٖفاية النبيو: ، كْٖ/ٗاجملموع مع تكملة السبكي: 
، كدل يصرح من قاؿ بذلك، بل قاؿ: ّٓ/ِىكذا أطلق ذكره الركايشل ُب ُنر اٞنذىب ( ِ)

"قاؿ كالدم: ٚنعت بعض أصحابنا يقوؿ: ٩نرم ىذا ٠نرل العاري ة، يلـز عليو ضماف 
 العٌن دكف اٞننفعة..".

 .ّٓ-ّْ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)
، فتح العزيز: ِٗ/ِ، اٜنلية: ِّٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ََُِ/ِر: التعليقة: ( انظْ)

 .ّْ/ِ، ٓنفة احملتاج: ٖٓ/ّ، كفاية النبيو: َّٓ/ُ، الركضة: َُٓ/ُ
، ُنر ِّٓ/ِنظر: اٜناكم الكبًن: ا .-ر٘نهم هللا-( حكاه اٞناكردم، كتبعو الركايشل كغًنهٓ)

 .ّْٕ/ّ، اجملموع: ِٗ/ِ، اٜنلية: ّٓ-ّْ/ِاٞنذىب: 
انظر: ٢نتار  : نقيض النػ فىاًذ كاٞنضاًء ُب األمور، كرجله بليده: ًإذا دل يكن ذكيًّا.البىبلدة (ٔ)

 مادة: بلد. .ُٗ/ُْ، هتذيب اللغة: ّٗ/ُالصحاح: 
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نقص اآلايت عػػن السػػبع كإف  تػػكال ٩نػػوز أف  ،كركلػػيس لػػو العيػػدكؿ إذل الػػذًٌ  ،(ُ)غًنىػػا
كال يضػػر طػػوؿ اآلايت كزايدة حركفهػػا عػػن حػػركؼ  ،كانػػت أكثػػر مػػن الفآنػػة حركفنػػا

 :-كقيل: قوالف-كُب اشرتاط عدـ نقصاف حركفها كجهاف،  ،الفآنة

                              
، اإلقناع َُْ/ُ، اٞنهذب: ٖٗ/ُ، اللباب: ُِْ/ُ( ىذا ىو اٞنذىب. انظر: األـ: ُ)

 .ُُٗ/ِ، النجم الوىاج: ّٖٕ/ّ، اجملموع: ِْٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: ْْ/ُللماكردم: 
أكجب الشافعية كغًنىم سبع آايت غًن الفآنة ٞنن عجز عنها ك٪نسن غًنىا؛ ألف ىذا 
العدد مرعي ُب الفآنة؛ ألهنا السبع اٞنثاشل، كسورة الفآنة ركن من أركاف الصبلة، ٞنا 

، ابب: كجوب القراءة لئلماـ ٕٔٓ: ، رقمُُٓ/ُأخرجو البخارم ُب صحيحو: )
(، كمسلم ُب صحيحو: ) ، كتاب الصبلة، ابب كجوب ّْٗ، رقم: ِٓٗ/ُكاٞنأمـو

صلى -أف رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر–قراءة الفآنة ُب كل ركعة(، من حديث عبادة بن الصامت 
، فوجب ، قالوا: ىي األصل«ال صبلة ٞنن دل يقرأ بفآنة الكتاب»قاؿ:  -هللا عليو كسلم

 ّّٓ/ُأف يينتقل فيها عند العجز إذل بدؿ كالقياـ، كقاؿ الشيا أبو دمحم ُب كتابو الفركؽ
: "أنو إذا حفظ الفآنة تعلقت صحة صبلتو هبا كبتبلكهتا، فإذا ترؾ منها حرفنا كاف كمن 
ترؾ ركننا، كأما إذا عجز عن تبلكهتا فالفرض يتعلق ابلبدؿ، كال يتنكر أف ينزؿ درجة 

 عن درجة األصل كما نزلت درجة التيمم عن درجة الوضوء". البدؿ
كمستند الشافعية كاٜننابلة كغًنىم ٣نن قالوا بذلك أيضنا، ما ركاه أبو داكد ُب سننو: 

، كتاب الصبلة، ابب صبلة من ال يقيم صلبو ُب الكوع ُٖٔ، رقم: ِِٖ/ُ)
الصبلة، ابب ما  ، كتاب أبوابَِّ، رقم: ََُ/ِكالسجود(، كالرتمذم ُب جامعو: )

،كتاب ْٓٓ، رقم: ِْٕ/ُجاء ُب كصف الصبلة(، كابن خز٬نة ُب صحصحو: )
قاؿ: قاؿ   -هنع هللا يضر-الصبلة، ابب إجازة الصبلة ابلتسبيح كالتكبًن(، عن رفاعة بن رافع

لة ٍب  إذا قمت إذل الصبلة فتوضأ كما أمرؾ هللا، ٍب قم فاستقبل القب: »-ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا 
ك  فإف كاف معك قرآف فاقرأه، كإف دل يكن معك قرآف فا٘ند هللا كىللو كك ه، فإذا 
ا ٍب ارفع  ركعت فاركع ح، تطمئن ٍب ارفع رأسك فاعتدؿ قائمنا ٍب اسجد فاعتدؿ ساجدن
ا ح، تقضي صبلتك فإذا فعلت ذلك فقد ٕنت صبلتك كإف  رأسك فاعتدؿ قاعدن

ُب: صحيح  ، صححو األلباشل«نتقصتى من صبلتكانتقصتى من ذلك شيئنا فإ٧نا ا
 (.ُٓ، رقم: ِِٓ/ُ(، كمشكاة اٞنصابيح: )ُٖٔ، رقم: ِ/ُكضعيف أيب داكد: )
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شػػرتط أف ال يػػنقص حػػرؼ كػػل آيػػة . فعلػػى ىػػذا ال يي (ُ)شػػرتط: أنػػو يي أصــحهما
لىػػػًة منهػػػا علػػػى الصػػػحيح عػػػن اآليػػػة اٍلميٍبدى
د مػػػن الفآنػػػة سػػػب كػػػل حػػػرؼ مشػػػد  . ك٪ني (ِ)

 كالبدؿ ُنرفٌن. كُب اشرتاط توارل اآلايت كجهاف:
 .(ّ)، نعم-كجـز بو اإلماـ كالغزارل كالرافعي-: أحدمها
 .(ْ): ال، كقطع بو ٗناعة-على ما ذكره النوكم كحكاه عن النص-، وأصحهما

متفرقػػػػػة، نػػػػػص كلػػػػػو عجػػػػػز عػػػػػن آايت متواليػػػػػة ابلشػػػػػركط اٞنػػػػػذكورة أتػػػػػى بسػػػػػبع 
 .(ٔ)، كتبعو اٛنمهور(ٓ)عليو/

رئػػػت قػػاؿ اإلمػػاـ كالغػػزارل: لػػػو كانػػت اآليػػة اٞنفػػردة ال تفيػػػد معػػىن منظومنػػا إذا قي 
يظهػػػر أف ال  مػػػره بقػػػراءة ىػػػذه اآلم اٞنتفرقػػػة  (ٕ)  َّ جن يم  ُّ كحػػػدىا كقولػػػو تعػػػاذل: 

 .(ٖ)ك٤نعلو كمن ال ٪نسن قرآنن 

                              
، ٜنلية: َُٓ/ِ، التهذيب: ُْٗ/ِ، التعليقة: َُْ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ُ)

 .َُٔ/ُ، مغين احملتاج: ُُِ/ِ، النجم الوىاج: َّٓ/ُ، الركضة: ُٗ/ِ
الثاشل: ال، كيكفي اعتبار اآلايت كما لو فاتو صـو يـو طويل ٩نوز قضاؤه ُب يـو كالقوؿ 

 .ُُِ/ِ، النجم الوىاج: َِٓ/ُقصًن، كال ينظر إذل الساعات. انظر: فتح العزيز: 
 ( كىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو ال يشرتط أف ينقص حرؼ كل آية عن اآلية اٞنبدلة منها.ِ)

، كفاية النبيو: ّٕٓ/ّ، اجملموع: َِٓ/ُح العزيز: ، فتَُٓ/ِانظر: التهذيب: 
 . ُُِ/ِ، النجم الوىاج: ُٕٓ/ُ

 .َِٓ/ُ، فتح العزيز: ُُٕ/ِ، الوسيط: ُْٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 ك٣نن قطع بذلك: القاضي أبو الطيب ُب تعليقو، كالبندنيجي، كالعمراشل.( كىو اٞنذىب، ْ)

، ُٕٓ/ّ،كفاية النبيو: ُٔٗ/ِ، البياف: ّٕٓ/ّ، اجملموع: ُِْ/ُانظر: األـ: 
 .ُٗٔ/ُ، إعانة الطالبٌن: ْْ/ُالسراج الوىاج: 

 /ب(.ُٖٔ( هناية ؿ: )ٓ)
، ُٕٓ/ّ، كفاية النبيو: ُّٓ/ُ، الركضة: َِٓ/ُ، فتح العزيز: ُِْ/ُ( انظر: األـ: ٔ)

 .ُّٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ٖٔ/ُغاية البياف: 
 .ُِ( سورة اٞندثر، اآلية: ٕ)
 .ُِٖ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُُٖ/ِ، الوسيط: ُْٓ/ِر: هناية اٞنطلب: ( انظٖ)
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 ك ية أك آيتٌن:كإف كاف ما ٪نسنو من القرآف دكف السبع  
 .(ُ)عن الباقي كأيٌب ابلذكر بدالن  ،سنو من القرآففالصحيح أنو يقرأ ما ٪ني 
. كلػو أحسػن بعػض آيػة، (ِ)سنو ح، يبلغ قػدر الفآنػةكقيل: ٩نب تكرار ما ٪ني 

 .(ّ)قاؿ بعض اٞنتأخرين: يظهر أنو يرتكها كينتقل إذل الذكر
كُب الػػػػذكر  ،ٌب ابلػػػػذكر بػػػػدالن سػػػػن شػػػػيئنا مػػػػن القػػػػرآف فليزمػػػػو أف أيأمػػػػا إذا دل ٪ني 

 الواجب ثبلثة أكجو:
          سبحاف هللا، كاٜنمد هلل، كال إلو إال هللا، »: ٩نب أف يقوؿ: أحدىا

كصححو ، كيكفيو, (ْ)«كهللا أك ، كال حوؿ كال قوة إال ابهلل العلي العظيم

                              
، الغرر البهية: ّٕٓ/ّ، اجملموع: َِٓ/ُ( ىذا اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ُ)

 .ْٖٔ/ُ، هناية احملتاج: ُّّ/ُ
 .ّٕٓ/ّ، اجملموع: َْٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، قاؿ الد مًنم ُب النجم الوىاج ُٗٓ/ّاية النبيو( ٣نن جـز بذلك ابن الرفعة ُب كفّ)

 : "كفيو نظر ظاىر". َُِ/ِ
فقاؿ: اي  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: جاء رجل إذل النيب  -هنع هللا يضر-كىو حديث عن عبد هللا بن أيب أكَب (ْ)

زئين من القرآف فإشل ال أقرأ، قاؿ:  كاٜنمد هلل، سبحاف هللا، قل: »رسوؿ هللا عىلًٌمين شيئنا ٩ني
 ، اٜنديث.«كال إلو إال هللا، كهللا أك ، كال حوؿ كال قوة إال ابهلل العلي العظيم

زئ األمي ِّٖ، رقم: َِِ/ُأخرجو أبو داكد ُب سننو:  ، كتاب الصبلة، ابب ما ٩ني
، كتاب االفتتاح، ابب ِْٗ، رقم: ُّْ/ِكاألعجمي من القراءة(، كالنسائي ُب سننو: 

، رقم: ِّٕ/ُءة ٞنن ال ٪نسن القرآف(، كابن خز٬نة ُب صحيحو: )ما ٩نزئ من القرا
، كتاب الصبلة، ابب إجازة الصبلة ابلتسبيح كالتكبًن(، كالبيهقي ُب السنن ْْٓ

، ابب: الذكر يقـو مقاـ القراءة إذا دل ٪نسن(، كابن ُْْٖ، رقم: ُّٖ/ِالك ل: )
صفة الصبلة(،  ، كتاب الصبلة، اببَُٖٖ، رقم: ُُْ/ٓحباف ُب صحيحو: )

ذكره ابن حجر ُب التخليص (، َٖٖ، رقم: ّٕٔ/ُكصححو اٜناكم ُب مستدركو: )
( كقاؿ: "ذكره النوكم ُب اٝنبلصة ُب فصل الضعيف". كُب ِّٓ، رقم: ِْٔ/ُاٜنبًن: )
-كحسنو األلباشل: "لكنوي من ركاية إبراىيم الس ٍكسىًكيًٌ كىو ضعيف"،  ّٕٕ/ّاجملموع 
 (.ٖٖٓ، رقم: ُِٕ/ُاة اٞنصابيح: )ُب مشك -ر٘نو هللا
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 .(ُ)العمراشل
، (ِ)سػػػبعة أنػػػواع ك٩نػػػب معهػػػا كلمػػػات مػػػن الػػػذكر لتصػػػًن : أهنػػػا تتعػػػٌن  واثنيهـــا

 .(ّ)كاألكذل أف تكوف اٞنضافتاف: ما شاء هللا كاف، كما دل يشأ دل يكن
، (ْ)، ك٩نزئػػػػو ٗنيػػػػع األذكػػػػار مػػػػن التسػػػػبيح، كالتهليػػػػل: أهنػػػػا ال تتعػػػػٌن  وأصــــحها

 .(ٓ)كالتحميد، كالتكبًن، كغًنىا، كْنب سبعة أذكار
الوجهاف  كر عن حركؼ الفآنةكعلى ىذا ففي اشرتاط عدـ نقصاف حرؼ الذًٌ 

 .(ٔ)اٞنتقدماف
راعػػػى ىنػػػا إال اٜنػػػركؼ، ِنػػػبلؼ مػػػا إذا أحسػػػن غًنىػػػا مػػػن كقػػػاؿ اإلمػػػاـ: ال يي 

 .(ٕ)كُب اٜنركؼ اٝنبلؼ، القرآف فإن نراعي عدد اآلايت
. قػػػاؿ الرافعػػػي: كىػػػذا (ٖ)كركقػػػاؿ البغػػػوم: ٩نػػػب أف أيٌب بسػػػبعة أنػػػواع مػػػن الػػػذًٌ 

 .(ٗ)أقرب

                              
، فتح العزيز: ُٖٗ/ِ( عيزًمى إذل أيب علي الط م أنو قالو ُب )اإلفصاح(. انظر: البياف: ُ)

 .ُٗٓ/ّ، كفاية النبيو: ّْٕ/ّ، اجملموع: َّٓ/ُ
 ( أم: معها، كمع األذكار اٝنمسة اٞنذكورة. ِ)
 .ُٗٓ/ّالنبيو: ، كفاية ّٕٕ/ّ، اجملموع: ُٖٗ/ِ( انظر: البياف: ّ)
لىلىة، قاؿ األزىرْم: كال أراه التهليل( ْ) : ىو أف يقوؿ: ال إلو إال هللا، كىو مأخوذ من اٟنىيػٍ

، التعريفات الفقهية: ُْٗ/ُّمأخوذنا إال من رفًع قائلو بو صوتىو. انظر: اتج العركس: 
 مادة: ىلل. .ٓٔ/ُ

 ، كصححو النوكم كالرافعي، كىو اٞنعتمد.-هللار٘نو -( قالو أبو إسحاؽ الشًنازمٓ)
، َّٓ/ُ، فتح العزيز: َُْ/ِ، التهذيب: ُْٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: َُْ/ُانظر: اٞنهذب: 
 .ْٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: َُٔ/ُ، مغين احملتاج: ُِّ/َِ، اٟنداية: ّٕٕ/ّاجملموع: 

 .ْٖٓ( راجع النص احملقق صػٔ)
 .َْٓ/ُل عنو ُب فتح العزيز: ، كالنقُْْ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)
بشرح زين بن  ، فتح الر٘ننُُٕ/ُ، حاشييت قليويب كعمًنة: َُْ/ِ( انظر: التهذيب: ٖ)

 .ْٖٖ/ُ، هناية احملتاج: ِٕٓ/ُ: أرسبلف
 . َّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٗ)
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: (ِ)، قػاؿ  كلػدهي(ُ)كر تػردد أليب دمحمكالػذًٌ كُب قياـ الدعاء احملض مقاـ القرآف  
لعػػل األشػػبو أف مػػػا يتعلػػق أبمػػور اآلخػػػرة ٩نزئػػو دكف مػػا يتعلػػػق أبمػػور الػػدنيا. كرجحػػػو 

 .(ّ)الغزارل كالنوكم
 قلت: كينبغي القطع بتعيٌن اٜنمد هلل؛ ألهنا من الفآنة، ك٫نتص اٝنبلؼ بغًنىا.

ًمي ًة أتى بويكر سن الذًٌ قاؿ اٞناكردم: كإذا دل ٪ني  ابلعربية كأحسنو ابلعىجى
(ْ). 

 فإف دل ٪نسن شيئنا من القرآف كال األذكار فعليو أف يقـو بقدر الفآنة ٍب يركع.
 

مػن آايتو كذكػرو فهػل  بػدالن  (ٔ)سػني كدل ٪ني  إذا أحسن بعػض الفآنػة: (ٓ)الثانية
 :-كقيل: قوالف-فيو كجهاف،  ،يلزمو تكراره، أك أيٌب بو كببدؿ الباقي؟

. فعلى ىذا ٩نب الرتتيػب بػٌن مػا ٪نسػنو منهػا كبػٌن البػدؿ. (ٕ): الثاشلأصحهما
أتػػى بػػو ٍب البػػدؿ، كال ٩نػػوز عكسػػو. كإف كػػاف ٪نفػػظ  (ٖ)فػػإف كػػاف ٪نفػػظ أكؿ الفآنػػة/

 .(ٗ)آخرىا أتى ببدؿ اٞنعجوز عنو ٍب ّنا ٪نفظو، كال ٩نوز عكسو على اٞنذىب

                              
 . ُّٓ/ُ، الركضة: َّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ُ)
 .-ر٘نهما هللا–ه أبو اٞنعارل إماـ اٜنرمٌن ( ُب األصل: )كالده(، كالصحيح أنو كلدِ)

 .ُْٔ-ُْٓ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
 .ّٖٕ/ّ، اجملموع: ُْٖ-ُّٖ( انظر: البسيط، كتاب الصبلة: ص/ّ)
 .ُُّ، ٔٗ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كٕناـ العبارة ابٞنثبت من اٜناكم: ْ)
 من النص احملقق.  ْْٖألكذل ُب صػ( أم: اٞنسألة الثانية، لقد تقدمت اٞنسألة آ)
 .ِّٓ/ُ( ُب األصل: )كإف أحسن لو(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من الركضة: ٔ)
، كقاؿ: "ألف الشيء الوحد ال يكوف َْٓ/ُ( صحح ىذا الوجو الرافعي ُب فتح العزيزٕ)

"، كالنوكم ُب اجملموع  ر ُب ، كقاؿ: "ىذا أصحهما ابتفاؽ اٛنمهو ِّٓ/ّأصبلن كبدالن
 طريقي العراقيٌن كخرساف". 

 الوجو الثاشل: أنو ٩نب تكرار ما ٪نفظو من الفآنة ح، يبلغ قدرىىا.ك 
 .ِّْ/ِ، اٜناكم الكبًن: ّٕٕ/ِ، التعليقة: َُْ/ِ، اٞنهذب: ُُٖ/ِانظر: الوسيط: 

 /أ(.ُٕٖ( هناية ؿ: )ٖ)
، ٓنفة احملتاج: ُّٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: َْٓ/ُ، فتح العزيز: َُٓ/ِ( انظر: التهذيب: ٗ)

 .ْْ/ُ، السراج الوىاج: ُّٓ/ُ، اإلقناع للشربيين: ْٔ/ِ
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 .(ُ)بينهما ككيف ما أتى بو جازكفيو كجو غريب: أنو ال ٩نب الرتتيب 
 

أك قػراءة  (ّ)م أك بتلقػٌنإما بتعلْ  لو قدر على الفآنة ُب أثناء الصبلة: (ِ)الثالثة
ي فػػإف كػػاف قبػػل الشػػركع ُب البػػدؿ لزمتػػو قراءهتػػا، كإف كػػاف  ؛(ْ)مػػن  مصػػحف أيٍحًضػػرى

بعػػده كقبػػل الركػػػوع دل ٩نػػز لػػػو الرجػػوع لقراءهتػػا كقػػػد مضػػت ركعػػػة صػػحيحة، كإف كػػػاف 
 :(ٓ)بينهما فطريقاف
 : فيو كجهاف:أحدمها
 .(ٔ): أنو تلزمو قراءهتا، كصححو الركايشلأحدمها

 .(ٕ): الوأصحهما

                                                                            
: "كقد قاؿ إماـ اٜنرمٌن: اتفق أئمتنا على أف ىذا  ّٕٔ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم

 الرتتيب كاجب، كعلل بعلتٌن:
من الفآنة إحدا٨نا: أف الرتتيب ُب أركاف الصبلة كاجب كعليو البدؿ قبل النصف الثاشل 

 فليقدمو.
كالثانية: أف البدؿ لو حكم اٞنبدؿ كالرتتيب شرط ُب نصفي الفآنة ككذا ُب نصفها كما قاـ 

 .ُْٕ/ِ. كانظر ما نقلو عن إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب: مقاـ النصف األكؿ"
 ُب اجملموع -ر٘نو هللا-. كقاؿ النوكمَُٓ/ُِب التهذيب:  -ر٘نو هللا-( حكاه البغومُ)

 : "كىو غريب". ّٕٔ/ّ
 ( أم: اٞنسألة الثالثة. ِ)
 : من الل ٍقن، يقاؿ: لىًقنى الشيء يػىٍلقىنيو لىقننا: فهمو، كلىق نىو: فػىه مو.التلقٌن( ّ)

. مادة: ِْٖ/ُ، ٢نتار الصحاح: ٖٓٓ/ِ، اٞنصباح اٞننًن: َّٗ/ُّانظر: لساف العرب: 
 لقن.

 .َْٓ/ُىكذا، كاٞنثبت من فتح العزيز:  ( ُب األصل: )أحصر(،ْ)
حىكىا٨نيىا الس رىٍخًسْي، كصاحب البياف، :  ّٕٗ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٓ)

 كآخركف.
 .ُٓٔ/ّ، كفاية النبيو: ُٕٗ/ِ، البياف: ُٕٓ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٔ)
، أسىن ّٕٗ-ّٖٕ/ّ، اجملموع: َْٓ،َٓٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ٕ)

 .ُْٓ/ُاٞنطالب: 



 

 
491 

أثنائهػػػا أتػػى ابلبػػػدؿ، كمػػا لػػػو أتػػى بنصػػػف . إف كػػاف ُب (ُ): القطػػػع هبػػذاالثــاين
 فيو كجهاف: ،األذكار ٍب قدر على القراءة فهل يتم البدؿ، أك يقطعو ؟

. كتلزمو قراءة ما دل أيت ببدلو، كُب لزـك قراءة ما أتػى ببدلػو (ِ): الثاشلأشهرمها
 :(ّ)كجهاف، كقيل: قوالف

 .(ْ): نعمأصحهما
 

، كُب اشرتاط بو أف ال يقصد بو غًن البدلية اٍلمىٍأٌبًٌ كر شرتط ُب الذًٌ يي : (ٓ)الرابعة
 :(ٔ)قصد البدلية بو كجهاف

عػػوذ كقصػػد بػػو البدليػػة ، فلػػو أتػػى بػػدعاء االسػػتفتاح كالت  (ٕ)شػػرتط: ال يي أصــحهما
عػػػوذ فػػػبل، كإف دل يقصػػػد شػػػيئنا فعلػػػػى أجػػػزأه عػػػن الفآنػػػة، كإف قصػػػد بػػػو االفتتػػػاح كالت  

 .(ٖ)الوجهٌن
. كاٞنسألة مفرعة على الصػحيح أف كلمػات (ٗ)كيشرتط ىنا للقرينةقاؿ الغزارل: 
 األذكار غًن متعينة. 

                              
 .ِّٓ/ُ، الركضة: َُٓ/ِ( أم: القطع أبنو ال تلزمو قراءهتا. انظر: التهذيب: ُ)
، ّٕٗ/ّأم: أنو يقطعو، كىو الصحيح ُب اٞنذىب، لقد صرح بذلك النوكم ُب اجملموع  (ِ)

، كشهاب الدين الرملي ُب هناية احملتاج: ُْٓ/ُكزكراي األنصارم ُب أسىن اٞنطالب 
ُ/ْٖٕ. 

 "حىكىا٨نيىا الس رىٍخًسْي ُب األمارل قولٌن".:  ّٕٗ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمّ)
، َٓٓ/ُفتح العزيز: انظر:  أم يلزمو أف يقطع البدؿ، كعليو االستئناؼ ابلفآنة. ( ْ)

 .ْٕٖ/ُ، هناية احملتاج: ُْٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٕٗ، ّٕٗ/ّاجملموع: 
 الرابعة. أم: اٞنسألة(  ٓ)

 "حكا٨نا صاحب التقريب كإماـ اٜنرمٌن كمتابعوه".:  ّٖٕ/ُّب اجملموع ( قاؿ النوكمٔ)
، الركضة: َّٓ/ُ، فتح العزيز: ُُٗ/ِ، الوسيط: ُْٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٕ)

 .ْٖٖ/ُ، هناية احملتاج: ُّّ/ُ، الغرر البهية: ُْٔ/ّ، كفاية النبيو: ِّٓ/ُ
، ُّٓ/ُأسىن اٞنطالب:  ،ّٖٕ/ّاجملموع: انظر:   اٞنذىب.( كىو األصح اٞنعتمد ُبٖ)

 .ْٖٖ/ُهناية احملتاج: 
 .ُٖٓ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُُٗ/ِ( انظر: الوسيط: ٗ)
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كىو نظًن ما لو غىمىسى 
ٍحدث يده ُب اإلنء بعد غسل الوجو كدل ينو شيئنا (ُ)

ي
. (ِ)اٞن

كما إذا أدرؾ اإلماـ راكعنا فك  كركع كدل يقصد تكبًنة اإلحراـ
 . كما إذا قاؿ:(ّ)

 َّ  جخ محُّ 
(ْ()ٓ). 

   

                              
، : ًإٍرسابي الشيء ُب الشيء الس ي اؿ، ييقاؿ: غىمىسىو يػىٍغًمسيو غىٍمسان، أىم: مىقىلىو فيوالغىٍمسي  (ُ)

، اٞنعجم الوسيط: ُٔٓ/ٔانظر:  لساف العرب: كالشيء ُب اٞناء ك٥نوه غمسنا: غىمىرىه بو. 
 . مادة: غمس.ِٔٔ/ِ

: "احملدث إذا أدخل يده ُب اإلنء بعد غسل الوجو ككاف قد نول  ُِٕ/ُُب الوسيط ( ِ)
رفع اٜندث صار اٞناء مستعمبلن إذا انفصلت اليد من اٞناء، فطريقو أف يقصد االغرتاؼ 
كالتنحية ح، ال يصًن مستعمبلن، فإف غفل عن نية رفع اٜندث كعن قصد االغرتاؼ 

 ." كغًنه: كاٞنشهور الذم قطعو -ر٘نو هللا–كقاؿ النوكم فاٞنشهور أنو يصًن مستعمبلن
، ُنر ُّٔ/ُانظر ُب ذلك: اجملموع: اٛنمهور أف اٞناء يصًن مستعمبلن كإف دل ينو شيئنا. 

 .ْٕ/ُ، هناية احملاجُِ/ُ، الغرر البهيةَِٕ/ُ، كفاية النبيو: ُٕٕ/ُاٞنذىب: 
. كاٞنعتمد ُب اٞنسألة: أنو ال تنعقد صبلتو فرضنا كال( ّ) انظر: اجملموع مع تكملة  نفبلن

 .ِّْ/ِ، هناية احملتاج: َُْ/ُ، كفاية األخيار: ُِْ/ْالسبكي: 
 .ْٔ( سورة اٜنجر، اآلية: ْ)
، إف قصد القراءة دل (ۈ ۈ): "إذ قاؿ كقد استأذف ٗنع على اببو:  َُٖ/ُِب الوسيط  (ٓ)

 .دل تبطل عندن" تبطل صبلتو، كإف قصد اٝنطاب اجملر د بىطل، كإف قصد٨نا ٗنيعنا
، َِِ/ِ،  هناية اٞنطلب: ّٕٖ/ِكىو اٞنذىب. كانظر تفصيل اٞنسألة ُب: التعليقة: 

، اجملموع مع تكملة السبكي: َٓ/ِ، فتح العزيز: ُِّ/ِ، البياف: َُٔ/ِالتهذيب: 
 .ُْْ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُُٖ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٖ/ ْ
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 :(ٔ)فصل: لركن الفاحتة سنتان لحقتان
ـــــأمٌن ، كىػػػػػو مسػػػػػتحب لكػػػػػل مػػػػػن قػػػػػرأ الفآنػػػػػة أف يقػػػػػوؿ عقبهػػػػػا: األوىل: الت

، كسػػواء  «آمػػٌن» ، سػػواء كػػاف ُب صػػبلة أك خارجهػػا، كىػػو ُب الصػػبلة أشػػد اسػػتحباابن
كػػاف أك امػػرأةن، سػػواء كانػػت الصػػبلة فرضنػػا أك   كػػاف إمامنػػا أك مأمومنػػا أك مفػػردنا، رجػػبلن 

قػػػاؿ اٞنتػػػورل كالػػػركايشل: فػػػإف شػػػددىا  ،كال ٩نػػػوز تشػػػديد اٞنػػػيم سػػػريةن أك جهريػػػة.، نفػػػبلن 
كقػػػػػاؿ الشػػػػػيخاف أبػػػػػو دمحم كنصػػػػػر اٞنقدسػػػػػي: ال تبطػػػػػل، كرجحػػػػػو  .(ِ)بطلػػػػػت صػػػػػبلتو

 .(ّ)النوكم
 َّ  ّٰ ِّ  ُّ كيستحب أف يفصل بٌن قولو: 

بسكتة « آمٌن»ك (ْ)
 لطيفة.

هللا تعػاذل كػاف  (ٓ)مػن ذكػر/ قاؿ ُب األـ: كلو قاؿ: آمٌن رب العػاٞنٌن، أك غػًنه
 ، انتهى.(ٔ)حسننا

كلػػو تػػرؾ التػػأمٌن حػػ، اشػػتغل بغػػًنه؛ فػػإف دل يعػػد إليػػو قػػاؿ اٞنػػاكردم: كلػػو تركػػو 
ن، كإف ذكػػره ُب الركػػوع فػػبل، كإف ذكػػره ُب القػػراءة نسػػينا فػػذكره قبػػل قػػراءة السػػورة أم ػػ

 :فوجهاف
 .(ٕ)النصن، كقطع بو غًن٨نا، كىو ظاىر كصحح الشاشي أف ال يؤمًٌ 

ن قػػاؿ البغػػوم: كلػػو قػػرأ الفآنػػة مػػع اإلمػػاـ كفػػرغ منهػػا قبلػػو فػػاألكذل أف ال يػػؤمًٌ 

                              
 نص احملقق. من ال ْٓٓ( سبقت السنتاف السابقتاف ُب صػُ)
 .ُُّ/ّ، كفاية النبيو :  ّْ/ِ، ُنر اٞنذىب : ّّْ( انظر : التتمة، ص/ِ)
 .َّٕ/ّ، اجملموع : ِٓٓ( انظر: التبصرة: ص/ّ)
 .ٕ( سورة الفآنة، اآلية: ْ)
 /ب(.ُٕٖ( هناية ؿ: )ٓ)
 .ُُّ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
انظر:  بعد الشركع ُب القراءة.( ىذا ىو اٞنذىب. كالوجو الثاشل: أنو أيٌب بو أيضنا إف ذكره ٕ)

:  ُُّ/ُ، كالنص ُب األـ ّّٕ/ّ، اجملموع: ُٗ/ِ، اٜنلية: ُُِ/ِاٜناكم الكبًن: 
 كال يقاؿ: آمٌن، إال بعد أـ القرآف، فإف دل يقل دل يقضها ُب موضع غًنه"."
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 .(ِ)اإلماـ (ُ) معي
ن أخًننا بتأمٌن اإلماـن لقراءة نفسو، ٍب يؤمًٌ قاؿ النوكم: كفيو نظر، كاٞنختار يؤمًٌ 

(ّ). 
كاٞنػػػأمـو مػػػن  ن مػػػرة اثنيػػػة، كلػػػو فػػػرغ اإلمػػػاـكإذا أىم ػػػنى التػػػأمٌن، ٍب قػػػرأ الفآنػػػة أم ػػػ

 كفى اٞنأمـو أف يػيؤىمًٌنى مرة كاحدة.  االفآنة معن 
ػػػػػر   القػػػػػارئ ابلتػػػػػأمٌن، مفػػػػػردنا كػػػػػاف أك إمامنػػػػػا أك  ٍب إف كانػػػػػت الصػػػػػبلة سػػػػػريةن أىسى

 ستحب لئلماـ كاٞننفرد اٛنهر بو.مأمومنا، كإف كانت جهريةن كجهر ابلقراءة اي 
لقاضػي إشػارة إذل كجػو: أف . كُب تعليػق ا(ْ)كفيو كجػو ضػعيف: أف اٞننفػرد ييًسػرْ 

 ، كىو غلط.(ٓ)اإلماـ يسر
، كُب (ٕ)أنو ال ٩نهػر :، كُب اٛنديد(ٔ)أنو ٩نهر بو :فنصو ُب القدصل ؛كأما اٞنأمـو

 .(ٖ)كتاب القاضي عكسو، كىو غلط

                              
، كاجملموع: ُُِ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من: اٜناكم الكبًن: ُ)

 ، كيقتضيو سياؽ الكبلـ. ّّٕ/ّ
 .ٖٗ/ِ( انظر: التهذيب: ِ)
 .ّّٕ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
 .ُّٕ/ّ( ضع فو النوكم أيضىا ُب اجملموع ْ)
 .ْٕٕ/ِ( انظر: التعليقة: ٓ)
 . ُّٕ/ّ، اجملموع: َٗ/ِ، اٜنلية: ُُُ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
 .ُُّ/ُ( انظر: األـ: ٕ)
: "ىذا غلط  ٕٔ/ُ، ُّٕ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمْٕٕ/ِ( انظر: التعليقة ٖ)

كىو من -من الناسا أك من اٞنصنف ببل شك؛ ألف الشافعي قاؿ ُب )اٞنختصر( 
: )يرفع اإلماـ صوتو ابلتأمٌن كيسمع من خلفو أنفسهم(، كقاؿ ُب )األـ(: )يرفع -اٛنديد

سهم, كال أحب أف ٩نهركا، فإف فعلوا فبل اإلماـ هبا صوتو فإذا قاٟنا قالوىا كأٚنعوا أنف
تمل أف يكوف القاضي حسٌن رأل فيو نصًّا ُب  شيء عليهم(، ىذا نصو ُنركفو، ك٪ني
موضع آخر من اٛنديد، فالذم صحح األصحاب أك أكثرىم أك كثًن منهم استحباب 
، كىو القدصل أيضنا، إف كاف القاضي حسٌن خالف األصحاب ُب  اٛنهر ابلتأمٌن للمأمـو

 .ُُّ/ُ، األـ: َُٕ/ٖذلك". كانظر: اٞنختصر: 



 

 
495 

 طرؽ: (ُ)كلؤلصحاب فيهما
اٞنقتػػػدكف كصػػػغر اٞنسػػػجد ُنيػػػث يػػػبلغهم  : ٘نػػػل األكؿ علػػػى مػػػا إذا قػػػل  أحـــدىا

     أتمٌن اإلماـ، ك٘نل الثاشل علػى مػا إذا كثػركا كاتسػع اٞنسػجد ُنيػث ال يبلػغ مػن آبخػره 
 .(ِ)أتمٌن اإلماـ
، كعلى ىػذا فػالقوم فيػو علػى (ّ): أنو ٩نهر بوأصحهما: أف فيو قولٌن: والثاين

 .(ْ)القدصل
، كإف جهػػػر ففػػػي جهػػػر اٞنػػػأمـو : أنػػػو إف دل ٩نهػػػر اإلمػػػاـ جهػػػر والثالـــث اٞنػػػأمـو

 .(ٓ)القوالف

                              
 ( أم: ُب نص ي اإلماـ الشافعي ُب القدصل كاٛنديد. ُ)
: "كمنهم من ٘نل النصٌن على حالٌن،  َٔٓ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-( عبارة الرافعيِ)

فحيث قاؿ: ال ٩نهر اٞنأموموف، أراد: ما إذا قل اٞنقتدكف، أك صغر اٞنسجد كبلغ صوت 
إلماـ القـو فيكفي إٚناعو إايىم التأمٌن، كأصل القراءة، كإف كثر القـو ٩نهركف ح، يبلغ ا

 الصوب الكل".
 اختاره صاحب اٞنرشد )ابن أيب عصركف(.:  َُّ/ُّب كفاية النبيو  قاؿ ابن الرفعة

، ىذه الطرؽ األربعة كقاؿ: كىذا أصحها ُّٕ،ِّٕ/ّ( حكى النوكم ُب اجملموع ّ)
 كاليت قاٟنا اٛنمهور.كأشهرىا 
: "ىذه طريقة أىب إسحاؽ اٞنركزم، كابن أيب  ُُِ/ِاٞناكردم ُب اٜناكم الكبًنكقاؿ 

 ".ىريرة، كنقلها إماـ اٜنرمٌن كالغزارل ُب البسيط عن أصحابنا
اٜناكم الكبًن: ، ٖٓ/ُالوجيز:  ،ُِٓ/ِ، هناية اٞنطلب: َّ/ُالتنبيو:  انظر: (ْ)

 .ُّٕ/ّموع: اجمل، ٖٗ/ِالتهذيب:  ،ُُِ/ِ
: "ىذه اٞنسألة من اٞنسائل اليت للشافعي فيها قوؿ ُب  ٕٔ/ُُب اجملموع  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم

القدصل كقوؿ ُب اٛنديد، كصحح األصحاب أك أكثرىم فيها القدصل، فاٛنهر ابلتأمٌن للمأمـو ُب 
ي حسٌن قد صبلة جهرية، القدصل: استحبابو، كىو الصحيح عند األصحاب، كإف كاف القاض

  خالف اٛنمهور فقاؿ ُب تعليقو: القدصل أنو ال ٩نهر".
 . -ر٘نهم هللا ٗنيعنا-( حكاه إماـ اٜنرمٌن كالغزارل كغًن٨نآ)

 .ُّٕ/ّ، اجملموع: ُُٗ/ِ، البياف: ٖٓ/ُ، الوجيز: ُِٓ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
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 . (ُ): القطع أبنو ٩نهرالرابع
سػتحب للمػأمـو اٛنهػر ابلتػأمٌن، كمػا كاٝنبلؼ إذا أىم نى اإلمػاـ، فػإف دل يػيػؤىمًٌن اي 

، كال يػرتؾ التػأمٌن لرتكػو، كمػا لػو تػرؾ التكبػًن كالسػبلـ اأك سػهون  الو تركو اإلماـ عمػدن 
 الثاشل.

 .(ِ)الذخائر: أف بعضهم أجرل القولٌن فيوكعن صاحب 
سػػػػتحب أف يكػػػػوف أتمػػػػٌن اٞنػػػػأمـو مػػػػع أتمػػػػٌن اإلمػػػػاـ ال قبلػػػػو كال بعػػػػده، كال كيي 

 ن بعده.تيستحب اٞنقارنة إال فيو، فإف فاتو التأمٌن معو أم  
 

متضمنة الدعاء  (ّ): قاؿ الركايشل: لو أتى بسبع آايت بدؿ الفآنة ك ىييفرع
 .(ْ)نفعندم أنو يؤمن عقبها كما يؤمن عقب الفآنة، ك٪نتمل أف ال يؤمًٌ 

 

ستحب لئلماـ كاٞنفرد قراءة سورة بعد الفآنة ُب ركعيت ، يي : السورة(٘)]الثانية[
 الصبح، كاألكليٌن من سائر الصلوات.

ثػػبلث  (ٔ)قػػاؿ ُب اإلحيػػاء: كيكػػوف بقػػدر/ ،السػػنة بقػػراءة بعػػض سػػورة تىػػأىد لكتػى 
 .(ٕ)ح، يكوف كأقصر سورة

                              
نع(، كالشيا نصر، كصاحب البندنيجي، كاحملاملي ُب كتابيو )اجملموع( ك)اٞنق( ك٣نن قطع بو ُ)

، البياف: ٖٗ/ِانظر: التهذيب:  .)العدة(، كالبغوم، كصاحب البياف، كالرافعي كغًنىم
 .َٔٓ/ُ، فتح العزيز: َٗ/ِاٜنلية:  ،ّّ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُُٗ/ِ

 .ُِْ/ِ، النجم الوىاج: ُُّ/ّ، كفاية النبيو: ُُٗ/ِ( انظر: البياف: ِ)
ىو ما يقتضيو السياؽ؛ ألف الضمًن يرجع إذل )الفآنة(، كىي  ( ُب األصل: )كىو(، كاٞنثبت ّ)

 كلمة مؤنثة.
 ( دل أجده فيما توصلت إليو من كتبو.ْ)
 .ُْٓ/ُكانظر النقل عنو ُب أسىن اٞنطالب:  
 ( ُب األصل )الثاشل( كالصحيح لغة ما أيثبت؛ ألنو موصفو لصفة )البلحقة(.ٓ)

 من النص احملقق. ّْٗاألكرل صػكىذه السنة البلحقة الثانية، لقد تقدمت 
 /أ(.ُٖٖ( هناية ؿ: )ٔ)
 .َِّ/ُ( انظر: اإلحياء: ٕ)
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كالسورة القصًنة أحب من قراءة قدرىا من سورة طويلة. قاؿ البغػوم: ككػذا لػو  
 .(ُ)كاف البعض أطوؿ من السورة ٩نوز أف ٩نمع من سورتٌن فأكثر ُب ركعة كاحدة

ينبغي إذا كاف بعض السورة فيو صػفات هللا تعػاذل كػاف أفضػل مػن سػورة كاملػة 
الكرسػي(، كآخػر )اٜنشػػر(، كأكؿ )اٜنديػد(؛ فػإف ىػذه اآلايت أفضػػل  بقػدرىا، كػػ)آية

 من قدرىا من السور الكاملة كػ)السماء كالطارؽ(، كال )أقسم(، ك)تػىب ٍت(.
، فيقرأ ُب الثانية السورة اليت تلي اليت اكالسنة أف يقرأ على ترتيب اٞنصحف متوالين 

 َّ ىت نت مت زت رت  ُّ  : قرأىا ُب األكذل، فلو قرأ ُب األكذل

، قرأ ُب (ِ)
الثانية من أكؿ البقرة، فإف قرأ ُب الثانية سورة قبل اٞنقركءة ُب األذل خالف السنة، كال 

 شيء عليو.
سػػتحب أف يقػػرأ ُب الصػػبح بطػػواؿ اٞنفص ػػل، كػػػ)اٜنجرات( ك)الواقعػػة(، إال ُب كيي 

ُب األكذل )سورة السجدة(، كُب الثانية )ىل أتى(،  أستحب أف يقر يـو اٛنمعة؛ فإنو يي 
 فإف اقتصر على بعضها خالف السنة. 

ُب صػبلة الفجػر ُب الركعػة األكذل )سػورة  ، فقػرأ مػثبلن اينبغي إذا فعػل ذلػك نسػين 
َّ نت مت زت رت  ُّ  :اإلخػػػػػػبلص(، قػػػػػػرأ ُب الثانيػػػػػػة

كيكػػػػػػوف قػػػػػػد كافػػػػػػق  (ّ) 
ُب الركعػػػة األكذل مػػػن اٛنمعػػػة )سػػػورة ، لكػػػن قػػػوٟنم: إذا قػػػرأ (ْ)السػػػنة، ككبلمهػػػم مطلػػػق

 ، مؤيد ٞنا ذكرتو، كهللا أعلم.(ٓ)اٞننافقٌن( قرأ ُب الثانية )اٛنمعة(
 

                              
 .ََُ/ِ( انظر: التهذيب: ُ)
 ( أم: قرأ سورة الناس. ِ)
 ( أم: قرأ سورة الناس. ّ)
قالوا: كيستحب أف يقرأ ُب الصبح بطواؿ : " ّٖٓ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-( عبارة النوكمْ)

)كالواقعة(، كُب الظهر بقريب من ذلك، كُب العصر كالعشاء اٞنفصل )كاٜنجرات( 
 أبكساطو، كُب اٞنغرب بقصاره، فإف خالف كقرأ أبطوؿ، أك أقصر من ذلك، جاز".

، كفاية ُّٓ/ْ، اجملموع مع تكملة السبكي: ُّٓ/ِ( انظر اٞنسألة ُب: فتح العزيز: ٓ)
 . ِٖٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٕ/ِ، حاشية اٛنمل: ّّٔ/ْالنبيو: 
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سػتحب أف يقػرأ غًن٨نػا مػن سػورة السػجدات، فػإف قاؿ أبو علي الفارقي: كال يي 
 .(ُ)ضاؽ الوقت عن قراءة ٗنيعها قرأ بعضها كلو اآلية اليت فيها السجدة

: إف العامػػػة صػػػاركا يػػػركف قػػػراءة )سػػػورة (ِ)ين بػػػن يػػػونسكقيػػػل للفقيػػػو عمػػػاد الػػػد
السػػجدة( كاجبػػة ُب اٛنمعػػة كينكػػركف علػػى مػػن يرتكهػػا كرّنػػا يسػػجد بعضػػهم لرتكهػػا، 
فقاؿ: يقرأىا ُب كقت كيرتكها ُب كقػت، أك يػرتؾ اآليػة الػيت فيهػا السػجدة ليعرفػوا أهنػا 

 . (ّ)ليست كاجبة
حب أف تكوف )سورة سبح( من طواؿ كظاىر كبلـ الغزارل ُب البداية، أنو ال يست

 مل خل  ُّ  :حق اٞنسافر؛ فإنو قاؿ: يقرأ اٞنسافر فيهما اٞنفصل ُب
 َّىل

َّيل ىل مل خل  ُّ  ك (ْ)
، كيقرأ ُب الظهر بقريب ٣نا يقرأ ُب (ٓ) 

 .(ٔ)ل، كُب اٞنغرب بقصارهالصبح، كُب العصر كالعشاء أبكساط اٞنفص  
يفىص ػػل سػػورة القتػػاؿ

. (ٖ)اٜنجػػرات. كقيػػل: ؽ. كقيػػل: اٛناثيػػة. كقيػػل: (ٕ)كأكؿ اٞن
 . َّ نت مت زت رت  ُّ  :كآخره

                              
 .ْٓٗ/ُ، هناية احملتاج: ُٓٓ/ُ( انظر النقل عنو ُب: أسىن اٞنطالب: ُ)
 .ٔ، ىامشِٖٕ( تقدمت ترٗنتو ُب صػِ)
 .ّْٔ/ُ، مغىن احملتاج: َُّ/ِلنجم الوىاج : ( انظر النقل عنو ُب: اّ)
 ( أم: يقرأ سورة الكافركف.ْ)
 ( أم: يقرأ سورة اإلخبلص.ٓ)
 . ُٖ( انظر: البداية، ابب آداب الصبلة: ص/ٔ)
 أف أكؿ اٞنفصل اٜنجرات. ّْ/ُُب دقائق اٞننهاج  -ر٘نو هللا-( رجح النوكمٕ)

، النجم الوىاج: ُْٖ/ّلنبيو: ، كفاية إَٓ/ُكىو اٞنعتمد. انظر: فتح العزيز: 
، ّٖٓ/ُ، حاشية اٛنمل: ُّٔ/ُ، مغين احملتاج: ُٓٓ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُِٗ/ِ

 .ُْٕ/ُحاشييت قليويب كعمًنة: 
"ُب أكلو مذاىب، قيل: سورة القتاؿ، كقيل: من اٜنجرات،  : ّْٖ/ّكقاؿ ُب اجملموع  

 ىذه اٞنذاىب مشهورة".كقيل: من قاؼ، كقاؿ اٝنطايب: كركم ىذا ُب حديث مرفوع، ك 
، قاؿ: كىو غريب". ّْٕ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم( ٖ)  : "حكاه القاضي عياضه
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ل كأكسػػػػاطو فيمػػػػا إذا آثػىػػػػرى قػػػػاؿ النػػػػوكم: كاسػػػػتحباب القػػػػراءة مػػػػن طػػػػواؿ اٞنفص ػػػػ
فػىٍلييخىفًٌفٍ اٞنأموموف التطويل ككانوا ١نصورين ال يزيدكف، كإال 

(ُ). 

اٞنفصػػل أك : كلػػو قػػرأ اٞنػػأمـو كاٞننفػػرد ُب الظهػػر مػػن أكسػػاط (ِ)قػػاؿ ُب الشػػامل
 .(ّ)عن السنة اقصاره ال يكوف خارجن 

 كُب تطويل الركعة األكذل على الثانية كجهاف:
 .(ْ): ال-عند األكثرين، كىو ظاىر النص- أظهرمها
 .(ٓ): نعم، كرجحو ٗناعةواثنيهما

ذل علػى ك حكى الشيا ١ني الدين النوكم ُب شػرح مسػلم ُب تطويػل األ فائدة:
 :(ٔ)الثانية  كجهٌني
-ؿ، كاٜنػديث الػوارد ُب أف النػيب : ال يطػوًٌ -فيهما عند األصحاب- واألشهر

                              
 .ّٖٓ/ّ( انظر: اجملموع: ُ)
 .ٓ، ىامشَُُ( الشامل البن الصباغ، كقد تقدمت ترٗنتو ُب صػِ)
 .ُْٖ/ّ، كفاية النبيو: ْٕٓ( الشامل، كتاب الصبلة: ص/ّ)
: "إنو ظاىر نصو ُب األـ ُُْ/ُِب اٞنهذب -ر٘نو هللا-حكاه البندنيجي، كقاؿ الشًنازم (ْ)

، ُٕٗ-ُٔٗ/ِ، التعليقة: َُٖ-َُٕ/ٖانظر اٞنسألة ُب: اٞنختصر: ك  األـ أيضنا".
-َٕٓ/ُ، فتح العزيز: َِّ-ُٗٗ/ِ، البياف: ََُ/ِ، التهذيب: ْٗ/ِاٜنلية: 
 .ّٖٓ/ّ،  اجملموع: َٖٓ

أبو اٜنسن دمحم بن علي  ، كقاؿ: "قاؿ بوّٖٓ/ُّب اجملموع  -هللا ر٘نو-( صححو النوكمٓ)
ُب كفاية النبيو  -ر٘نو هللا-، كالقاضي أبو الطيب كغًن٨نا"، كقاؿ ابن الرفعةاٍلمىاسىٍرًجًسيْ 

كىو الذم صححو القاضي أبو الطيب، كقاؿ: إف بو قاؿ أصحابنا : " ََِ/ّ
، أسىن ُٓ/ُ، النجم الوىاج: ْٗ/ِية: ، اٜنلَِْ/ِكانظر: البياف: اٝنراسانيوف". 

 .َُّ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِْٗ/ُ، هناية احملتاج: ُٓٓ/ُاٞنطالب: 
 ( ُب األصل :)كجهاف(، كالصحيح أنو مفعلو بو فينصب ابلياء.ٔ)
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ػػػػؿ ُب الركعػػػػة األكذل كيي طػػػػوًٌ كػػػػاف يي   -ملسو هيلع هللا ىلص ، يػيتىػػػػأىك ؿي (ُ) ر ُب الثانيػػػػةقصًٌ
علػػػػى أنػػػػو طػػػػو ؿ  (ِ)

 بدعاء االفتتاح كالتعوذ، أك لسماع دخوؿ الداخل ُب الصبلة ك٥نوه كما ُب القراءة.

، قاؿ الشيا: كىػذا استحب تطويل القراءة ُب األكذل قصدن : أنو يي والوجو الثاين
ىػو الصػػحيح اٞنختػػار اٞنوافػػق لظػػاىر السػػنة فلػػيعلم ذلػػك كهللا أعلػػم، كىػػذا الوجػػو عليػػو 

 .(ّ)العمل

كىػػػو  -ٍب قػػػاؿ الشػػػيا ١نػػػي الػػػدين ُب التبيػػػاف ُب آداب ٘نلػػػة القػػػرآف  :(ْ)تنبيـــو
: إف الصحيح عند احملققٌن أنو يطوؿ، كىو اٞنختػار، قػاؿ: كفائدتػو أف -كتاب جليل

 .(ٓ)يدرؾ اٞنتأخر الركعة األكذل، كهللا أعلم
 .(ٔ)قاؿ القاضي الط م: كىو ُب الصبح أشد استحباابن 

د علػػى ركعتػػٌن، ففػػي قػػراءة السػػورة فيمػػا يزيػػد عليهمػػا فػػإف كانػػت الصػػبلة  تزيػػ
 قوالف:

 
 

                              
، كتاب مواقيت الصبلة، ابب يطوؿ ٕٕٗ، رقم: ُِٓ/ُاٜنديث، أخرجو البخارم: ) (ُ)

القراءة ُب الظهر  ، كتاب الصبلة، اببُْٓ، رقم: ُّّ/ُُب الركعة األكذل(، كمسلم: )
 .-هنع هللا يضر-من حديث عبد هللا بن أيب قتادة، عن أبيو كالعصر(،

، كأتىىك لىو ّنعىن كاحدالتأكيل( ِ)  . : تفسًن ما يؤكؿ إليو الشيء. كقد أىك لىو أتىًٍكٍيبلن
 . مادة: أكؿ.َٓ/ُ، التعريفات: ّْ/ُُ لساف العرب:، ِٓ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 

 .ُٕٓ/ْ( انظر: اٞننهاج شرح صحيح مسلم: ّ)
، ُب اللغة: ىو الداللة عما غفل عنو اٞنخاطب، كُب االصطبلح: ما يفهم من ٠نملو التنبيو (ْ)

ا أبدسل أتمل، إعبلمنا ّنا ُب ضمًن اٞنتكلم للمخاطب، كقيل: التنبيو: قاعدة تعرؼ هب
، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: ٕٔ/ُانظر: التعريفات:  األُناث اآلتية َنملة.

  . مادة: نبو.ُِِٔ/ّ
 .ُْْ( انظر: التبياف ُب آداب ٘نلة القرآف: ص/ٓ)
 .ْٗ/ِ، اٜنلية: ُُّ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ٔ)
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 .(ِ)أنو يقرأىا :-(ُ)كاشتهر ابٛنديد/-أحدمها
كصػػػحح أكثػػػر العػػػراقيٌن  ،(ّ)ال يقرأىػػػا :-كىػػػو منصػػػوص ُب القػػػدصل-واثنيهمـــا

. كقػػػاؿ (ْ)فػػػ، فيهػػػا ابلقػػػدصلاألكؿ، كٗناعػػػة الثػػػاشل مػػػنهم النػػػوكم كجعػػػل اٞنسػػػألة ٣نػػػا يي 
. كعلى األكؿ ُب اٞنرشد: تكوف القراءة ُب األخريٌن على (ٓ)قدصل كجديدبعضهم: ىو 

 .(ٔ)النصف من األكليٌن
سػػػػتحب أف تكػػػػوف كقػػػػاؿ القاضػػػػي أبػػػػو الطيػػػػب: ال ٫نتلػػػػف اٞنػػػػذىب ُب أنػػػػو يي 

 . (ٕ)األخًناتف أقصر من األكليٌن
 كُب استحباب تطويل الثالثة على الرابعة طريقاف:

 .(ٖ)تفضيل األكذل على الثانية: أنو على اٝنبلؼ ُب أحدمها

                              
 /ب(.ُٖٖ( هناية ؿ: )ُ)
: "كىو نصو ُب األـ، كنقلو الشيا أبو حامد  ّٖٔ/ّاجملموعُب  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ِ)

، ُُْ/ُ، اٞنهذب: ُُّ/ُكانظر: األـ:  .كصاحب اٜناكم عن اإلمبلء أيضنا"
 .ّّٓ/ُ، الركضة: ََُ/ِالتهذيب:  ُّْ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُٔٗ/ِالتعليقة: 

يطي كاٞنزشل عن "قاؿ القاضي أبو الطيب: كنقلو البو :  ّٖٔ/ّ-ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمّ)
، التهذيب: ُٕٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُِْ، ُِِ/ِكانظر: الوسيط:  الشافعي".

 .ُْْ/ّ، كفاية النبيو: َٕٓ/ُ، فتح العزيز: ُٔٗ/ِ، التعليقة: ََُ/ِ
: "كبو أف، األكثركف، كجعلوا اٞنسألة من  ّٖٔ/ّ، ّٕٔ/ُ( قاؿ النوكم ُب اجملموعْ)

اٞنسائل اليت يف، فيها على القدصل، كقاؿ: كليس ىو قد٬ننا فقط, بل معو نصاف ُب اٛنديد 
، ّْٓ/ٕ، ُُّ/ُكانظر اٞنسألة ُب: األـ:  كما حكي عن القاضي أيب الطيب". 

 .َُٕ/ٖاٞنختصر: 
 .ّٕٖ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-قاؿ بو النوكم  (ٓ)
 .ِّٕ/ّ( انظر النقل عنو ُب كفاية النبيو: ٔ)
 .ِّٕ/ّ، كفاية النبيو: َُّ/ُ( انظر: التعليقة الك ل، كتاب الصبلة: ٕ)
  ( صححو النوكم كالرافعي كغر٨نا: أنو يستحب تطويل الثالثة على الرابعة.ٖ)

، حاشييت قليويب ِْٗ/ُ، هناية احملتاج: ّّٓ/ُضة: ، الرك َٕٓ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .ُّٕ/ُكعمًنة: 
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 . كال فرؽ ُب ذلك بٌن اإلماـ كاٞنأمـو كاٞنفرد.(ُ): القطع أبنو ال يطوؿوالثاين
 .(ِ)كفيو كجو ضعيف: أف اٞنأمـو ال يقرأ السورة بناء على أنو ال يقرأىا ُب السرية

كال يسػػػوغ للمػػػأمـو قػػػراءة السػػػورة ُب اٛنهريػػػة إذا ٚنػػػع قػػػراءة إمامػػػو بػػػل ينصػػػت 
أك   صىػػػمىًمواإلمػػػاـ ابلقػػراءة أك جهػػػر كدل يسػػمعو لبعػػػده أك  ع لقراءتػػػو، فػػإف أسػػػر  كيسػػم

 .(ّ)كانت الصبلة سرية، استحب لو قراءة السورة على الصحيح
 

 فروع:
كنػػص الشػػافعي علػػى أنػػو يقػػرأ  ،تسػػن قػػراءة السػػورة ُب النوافػػل الركاتػػب كغًنىػػااألول: 

َّيل ىل مل خل ُّ   ك َّىل مل خل  ُّ  :ُب ركعيت الفجر
(ْ)

 . 
كاف   -عليو السبلـ-. كقد ثبت أنو (ٓ)قاؿ النوكم: كيستحب فيهما التخفيف

 :كُب الثانية، (ٔ)اآلية  َّمي خي  حي جي يه ىه ُّ   :يقرأ ُب األكذل
 .(ٖ( )ٕ)آليةا  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

                              
القاضي أبو الطيب االتفاؽ على أهنا ال : "نقل  ّٕٖ/ّاجملموع: ( عزاه النوكم فقاؿ ُب ُ)

؛ لعدـ النص فيها، كلعدـ اٞنعىن اٞنذكور ُب األكذل".   تيطىو ؿي
 .َٕٓ/ُانظر اٞنسألة أيضنا ُب: فتح العزيز: ك 
 : "حكاه اٞنتورل". ّٕٖ/ُّب اجملموع:  -ر٘نو هللا-النوكم ( قاؿِ)
، فتح العزيز: َِّ/ِ، البياف: ُِْ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: الوسيط: ّ)

 .ّْٗ/ُ، هناية احملتاج: ّّٓ/ُ، الركضة: َٖٓ/ُ
 .ِٕٓ( انظر: ٢نتصر البويطي: ص/ْ)
 .ّٖٓ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
 .ُّٔ( سورة البقرة، اآلية: ٔ)
 .ْٔ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ٕ)
يقرأ ُب ركعيت  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاف رسوؿ هللا »قاؿ:  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس( اٜنديث: ٖ)

الفجر: قولوا آمنا ابهلل كما أنزؿ إلينا، كاليت ُب آؿ عمراف: تعالوا إذل كلمة سواء بيننا 
، كتاب صبلة اٞنسافرين ِٕٕم: ، رقَِٓ/ُ، أخرجو مسلم ُب صحيحو: )«كبينكم

 كقصرىا، ابب استحباب ركعيت سنة الفجر(.
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السػػورة  (ُ)تشػػهد كاحػد  قػػرأي كلػو ٗنػػع بػػٌن ركعػات بتسػػليمة، فػػإف اقتصػر علػػى
سػػػػن لػػػػػو السػػػػػورة ُب الركعػػػػات الػػػػػيت بػػػػػٌن د تشػػػػػهدين فهػػػػػل تي ُب كػػػػل ركعػػػػػة، كإف تشػػػػه  

 .(ِ)فيو كجهاف بناء على القولٌن ُب األخًنتٌن من الفرائض ،التشهدين ؟
همػػػا ابلفآنػػػة فياٞنسػػػبوؽ بػػػركعتٌن مػػػن الرابعيػػػة، نػػػص علػػػى أنػػػو أيٌب : (ّ)الثـــاين

كلػو أدرؾ اٞنسػبوؽ األخًنتػٌن أتػى ابلسػورة ُب البػاقيتٌن عليػو ، قاؿ الشػافعي: كسورتٌن
 . كلؤلصحاب طريقاف:(ْ)لئبل ٔنلو صبلتو من سورة

ُب اسػتحباهبا  (ٓ)قوالف، بناء علػى اٝنػبلؼي : ُب استحباب السورة لو أحدمها
فػىػػػػػػػػر عى علػػػػػػػػى قولػػػػػػػػو ابسػػػػػػػػتحباهبا ُب كػػػػػػػػل  -هنع هللا يضر-ُب أخًنتيهػػػػػػػػا الرابعيػػػػػػػػة، كالشػػػػػػػػافعي 

 .(ٔ)عاتالرك
سػتحب ُب أخػػًنٌب . كإف قلنػػا: ال تي (ٕ): أنػػو تيسػتحب لػو السػػورة قطعنػاأصـحهما

لػػػئبل ٔنلػػػو صػػػبل تػػػو مػػػن  (ٖ)لػػػوي فاسػػػتحب للسػػػورة، اإلمػػػاـ قػػػراءة أدرؾ كالالرابعيػػػة،  
 .السورة قراءةن أك ٓنْمبلن 

كلو كاف اإلماـ بطيء القراءة فأمكن اٞنسبوؽ أف يقرأ السورة فيما أدرؾ فقرأىا 

                              
 .ّٔٓ/ّ، ككفاية النبيو: ُٓ/ْ( ُب األصل: )ُب(. كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
 .ْٗٗ( راجع النص احملقق صػِ)

 .ّٕٖ/ّ، كنقل عنو النوكم ُب اجملموع ِْٔىكذا ذكر اٞنتورل ُب التتمة، ص/
 ( الفرع الثاشل.ّ)
 .َُٔ/ُانظر: األـ: ( ْ)
 .ّٕٖ/ّ( ُب األصل: )القوالف(، كاٞنثبت من اجملموع: ٓ)
، ِٖٔ، ُِٗ/ُكانظر: األـ:  : "قالو أبو علي الط م". ّٕٖ/ّ( قاؿ النوكيفي اجملموعٔ)

 .ُٗٔ/ِ، التهذيب: َُِ/ِ، هناية اٞنطلب: ّٕٕ/ِالتعليقة: 
، كىذا الطريق -ر٘نو هللا-بو إسحاؽ: "قالو أ ّٖٖ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٕ)

، التدريب ُْٖ/ُ، الركضة: َِْ/ِكانظر: فتح العزيز:  ىو األصح عند األصحاب".
 .ِٖ/ُ، خبااي الزكااي: ِّٔ/ُُب الفقو: 

 ؛ لضبط الصياغة.ّٖٖ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع ٖ)
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 ابألكليٌن. (ُ)يعدىا ُب األخًنتٌن على قولنا: ٔنتص  القراءةيدل 
 

سػب لػو السػورة ٓني  (ّ)كدل/ لو قرأ السورة ٍب قرأ الفآنة أجزأتو الفآنة: (ِ)الثالث
 .(ٓ)سب، كفيو كجو: أهنا ٓني (ْ)على اٞنذىب

 

كقلنػػػػػػا ابٞنػػػػػػذىب: إف صػػػػػػبلتو ال تبطػػػػػػل - لػػػػػػو قػػػػػػرأ الفآنػػػػػػة مػػػػػػرتٌن: (ٔ)الرابــــــع
 .(ٖ)اسب الثانية عن السورة قطعن دل ٓني ، -(ٕ)بذلك

 

من إماـ أك مأمـو أك منفرد،  ستحب لكل قارئ ُب الصبلةيي : (ٗ)اخلامس
آبية ر٘نة، أك فضل، أك مغفرة، أف يسأؿ هللا  أك خارجها إذا مر   أك متنفبلن  امفرتضن 

 َّ مثحج هت مت خت  ُّ فيقوؿ عند قولو: 

: اللهم إشل أسألك من فضلك، (َُ)
 هل مل خل حل جل مك  ُّ  :(ُُ)أعطين من فضلك،  كعند قولويأك اللهم 

                              
 .ّٖٖ/ّبت من اجملموع: ( ُب األصل: )ُب أهنا(، ىكذا، كاٞنثُ)
 ( الفرع الثالث. ِ)
 /أ(.ُٖٗ( هناية ؿ: )ّ)
، البياف: ُٓٓ/ِ، هناية اٞنطلب: ْٖٕ/ِ. كانظر: التعليقة: ُُّ/ُ( نص عليو ُب األـ: ْ)

 .ّٖٖ/ّ، اجملموع: ُٖٖ/ِ
كال شك أف : " ُٓٓ/ِ. قاؿ إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلب ّْٓ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)

، ٍب الفآنة، فقراءة الفآنة ٠نزئة، السورة تقرأ  بعد الفآنة، فلو قرأ اٞنصلي السورة أكالن
كلكن ىل يعتْد بقراءة السورة؟، فعلى كجهٌن، ذكر٨نا العراقيوف كغًنىم، كال ٫نفى 

 توجيههما على من ٪ناكلو".
 ( الفرع الرابع. ٔ)
 .ُٗ/ْموع: ، اجملُّْ/ِ، البياف: ُِّ/ِ، اٜنلية: ّٔ/ُ( انظر: التنبيو: ٕ)
 . ُِّ/ّ، كفاية النبيو: َٗ/ْ:  ، اجملموعُّْ/ِ، البياف: ُٕٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٖ)
 ( الفرع اٝنامس. ٗ)
 .ِّ( سورة النساء، اآلية: َُ)
، كالنجم الوىاج: ّْٓ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من: الركضة ُُ)

ِ/ُُّ. 
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َّجم
َّمن خن حن جن خممم حم جم  ُّ ، كعند قولو: (ُ)

، كيقصد (ِ)
آبية عذاب  بذلك الدعاء ال التبلكة، كلو أتى بلفظ آخر يقـو مقامو كفى. كإذا مر  

أف يستعيذ ابهلل من النار أك من العذاب أك من الشر أك اٞنكركه أك يقوؿ: )اللهم إشل 
هللا تعاذل أف  (ّ)آبية تنزيو أسألك العافية، كأعوذ بك ربًٌ أف ٪نضركف(. كإذا مر  

 َّزي ري ٰى ين  ُّ  :ىو فيقوؿ عند قراءةينزًٌ 
ستحب ، سبحاف ريب األعلى. كيي (ْ)

، كأف يقوؿ إذا قرأ ر إذا مر  أف يتفك    َّىك مك لك اك  ُّ  :آبية مىثىلو

(ٓ)، 
َّجح مج حج مث هت مت خت ُّ 

، ك٥نوه: بلى كأن على ذلك من (ٔ)
َّمس خس حس جس  ُّ  :الشاىدين، كأف يقوؿ إذا قرأ

، ك٥نوه: آمنت (ٕ)
 َّ زث رث يت ىت  ُّ  :ابهلل، أك: ال إلو إال هللا، كإذا قرأ

، أف يقوؿ: هللا. (ٖ)
 . (ٗ)اللمستمع، كإف دل يكن مأمومن  استحب ذلك أيضن كيي 

                              
 .ُُٖ( سورة اٞنؤمنوف، اآلية: ُ)
 .ٓسورة اٞنمتحنة، اآلية: ( ِ)
: ييقاؿ: نز ه نفسو عن القبيح تنزيهنا: ٤ن اىا، كمنو تنزيو هللا تعاذل: كىو تبعيده التنزيو (ّ)

 كتقديسو عن األنداد كاألشياء كعم ا ال ٩نوز عليو من النقائص.
  . مادة: نزه.ِٕٓ/ّٔ، ٢نتار الصحاح: ٖٓ/ُانظر: طلبة الطلبة: 

 .ُ( سورة األعلى، اآلية: ْ)
 .ٖ( سورة التٌن، اآلية: ٓ)
 ، سورة القيامة.َْ( اآلية: ٔ)
 ، سورة األعراؼ. ُٖٓ( اآلية: ٕ)
 ، سورة اٞنلك.َّ( اآلية: ٖ)
صلى هللا -الفرع اٝنامس، بكاملو، دل يثبت ُب ذلك حديث صحيح، كدل ينقل أف النيب( ٗ)

حديث ضعيف، كىو ما أخرجو أبو داكد ُب كاف يفعل ذلك، إال ُب ذلك   -عليو كسلم
، ابب: مقدار الركوع كالسجود(، عن إٚناعيل بن أمية، ٕٖٖ، رقم: ِّْ/ُسننو: )

: من قرأ منكم -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ رسوؿ هللا »قاؿ: ٚنعت أعرابينا يقوؿ: ٚنعت أاب ىريرة يقوؿ: 
ٜناكمٌن( فليقل: بلى كأن على )كالتٌن كالزيتوف( فانتهى إذل آخرىا )أليس هللا أبحكم ا
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فيػػػػأٌب ُب الػػػػدعاء بضػػػػمًن اٛنمػػػػع فيقػػػػوؿ: اللهػػػػم إن  اإال إذا كػػػػاف إمامنػػػػ فائــــدة:
 نسألك العافية، إن نسألك من فضلك. 

فػإف  ؛: لػو تػرؾ اإلمػاـ السػورة ُب األكليػٌن-قػاؿ الشػيا أبػو دمحم-: (ُ)السادس
ن اٞنأمـو فقرأىا قبل ركوع اإلماـ حصلت لػو فضػيلة السػورة، كإف دل يػتمكن ككػاف ٕنك  
ؿي لو ٕنكن فلو ثواهبا، كعلى اإلماـ  يػىوىدْ  تقصًنه، قاؿ: كرّنا أتخر اٞنأمـو بعد ركوع  كىابى

 .(ِ)اإلماـ لقراءة السورة كىو خطأ؛ ألف اٞنتابعة فرض
 .ىال القراءة كأف يتدبر رتًٌ للقارئ أف يي السابع: 
، ففػػي قراءهتػػا ُب القيػػاـ ُب ركعػػيت إذا قلنػػا: البسػػملة ليسػػت مػػن السػػورةالثــامن: 

أف ٩نهػػر،  اأك منفػػردن  اأك مأمومنػػ (ّ)كػػافي  االصػػبح كاألكليػػٌن مػػن اٞنغػػرب كالعشػػاء  إمامنػػ

                                                                            
ذلك من الشاىدين، كمن قرأ )ال أقسم بيـو القيامة( فانتهى إذل )أليس ذلك بقادر على 
أف ٪نيي اٞنوتى( فليقل: بلى، كمن قرأ )كاٞنرسبلت( فبلغ )فبأم حديث بعده يؤمنوف( 

قاؿ: اي ابن  فليقل: آمنا ابهلل، قاؿ إٚناعيل: ذىبت أعيد على الرجل األعرايب كأنظر لعلو
أخي أتظن أشل دل أحفظو؟، لقد حججت ستٌن حجة ما منها حجة إال كأن أعرؼ البعًن 

(، كاأللباشل ُب صحيح ّٔٓ/ّضعفو النوكم ُب اجملموع )«.  الذم حججت عليو
 (.ٕٖٖ، رقم: ِ/ُكضعيف سنن أيب داكد: )

حديث ضعيف جاء ُب " َْْ/ُِْب ٠نموع فتاكيو:  -ر٘نو هللا–كقاؿ الشيا ابن ابز 
ي، قاؿ: بلى ك٥نن على ٖ التٌن:)أليس هللا أبحكم اٜناكمٌن( كاف إذا قرأ:   -ملسو هيلع هللا ىلص-أنو 

ي من آخر َٓ اٞنرسبلت: (فبأم حديث بعده يؤمنوف):  ذلك من الشاىدين، كإذا قرأ
)أليس اٞنرسبلت قاؿ: آمنت ابهلل كرسلو، آمنت ابهلل كّنا أنزؿ، كإذا قرأ آخر القيامة: 

ي، قاؿ: سبحانك فبلى"، كلكنو ضعيف، َْ لقيامة:ذلك بقادر على أف ٪نيي اٞنوتى( 
)أليس ذلك بقادر على أف ٪نيي  إال ما كرد ُب القيامة فهو مشركع، عند قولو تعاذل:

ي، ييقاؿ: بلى سبحانك، فبلى، ىذا مشركع، كأما عند آخر سورة َْ القيامة:اٞنوتى( 
 ".ّنحفوظ التٌن كاٞنرسبلت فهو ليس

 ( الفرع السادس. ُ)
 .ّٖٖ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 ( ُب األصل: زايدة )إمامنا(.ّ)
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ػْد اٛنهػر أف يي  ااإلماـ أيضنػ ػد  ُب صػبلة اٛنمعػة. كحى اإلسػرار  سػمع مػن يليػو، كمػا أف حى
 .(ُ)خاصةسمع نفسو أف يي 

كره لو اٛنهر سػواء ٚنػع قػراءة كليس لئلماـ كاٞننفرد اإلسرار ُب ٗنيع صبلتو. كيي 
إمامػػػو أك ال. كلػػػو جهػػػر اٞنصػػػلي ُب موضػػػع اإلسػػػرار أك ابلعكػػػس دل تبطػػػل صػػػبلتو كال 

 ُب الركعتٌن األخًنتٌن إذا أسر ُب األكليٌن. (ِ)يسجد للسهو. ال ٩نهر/

سػػػػواء صػػػػلت منفػػػػردة أك إمامػػػػة أك  ار مطلقنػػػػْسػػػػكأمػػػػا اٞنػػػػرأة، فقػػػػاؿ اٞنػػػػاكردم: تي 
عورة أـ ال  ابىن على أف صوهتن ابلقراءة أ كابلغ القاضي فقاؿ: لو جهرتٍ . (ّ)مأمومة

-ىػو األصػح-بطلػت صػبلهتا، كإف قلنػا: ال،  ،فإف قلنػا: أنػو عػورة ؛كفيو كجهاف ،؟
 أف ترفػػػع ، فػػبل، كجػػػـز ُب موضػػع أبهنػػػا ال ٩نػػوز ٟنػػػا أف ْنهػػر ُب قػػػراءة اٛنهريػػة كال(ْ)

 . (ٓ)صوهتا كالتكبًن
كقاؿ أكثر العػراقيٌن: إف صػلت خاليػة أك ُنضػرة نسػاء أك رجػاؿ ١نػاـر جهػرت 

. كيكػوف (ٔ)ابلقػراءة، سػواء صػلت إمامػة أك منفػردة، كإف صػلت ُنضػرة أجنػيب أسػرت
 جهرىا أخفض من جهر الرجل. كحكم التكبًن ُب اٛنهر كاإلسرار حكم القراءة.

                              
، كفاية النبيو: ّّْ/ّ، اجملموع: َُٗ/ّ، البياف: َُٖ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ُ)

  .ّٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: ْٕٗ/ُ، هناية احملتاج: ُُْ/ُ، كفاية األخيار: ُُٓ/ّ
 /ب(.ُٖٗ( هناية ؿ: )ِ)
 .ُِٔ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
 ( ىذا األصح اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أم: أف صوة اٞنرأة ليس بعورة.ْ)

، كفاية النبيو: َّٗ/ّ، اجملموع: ْٖ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِّٔ/ٓالتهذيب: انظر: 
:" فإف كاف ُب الس ماع منها خوؼي فتنةو،  ُْ/ُّ. قاؿ الرافعي ُب فتح العزيز ْٕٖ/ِ

  ١نالىة".حىرـي ال 
 .ُِٕ/ِ، النجم الوىاج:  َّٗ/ّ، اجملموع: ُّٖ/ِ( انظر: التعليقة: ٓ)
 .ٕٓ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِّٖ/ُ، الغرر البهية: َّٗ/ّ( انظر: اجملموع: ٔ)
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، أك ُنضػرة ا. كقيل: ٩نهر إف كاف خالين (ُ)اعة: ىو كاٞنرأةكأما اٝننثى، فقاؿ ٗن
 .(ِ)١نارمو فقط، كيسر ُنضرة الرجاؿ كالنساء األجانب، قاؿ النوكم: كىو الصواب

 ك٩نهر اٞنصلي ابلبسملة ُب السورة اليت ٩نهر هبا.
 ، كىو بعيد.(ّ)كعن ابن أيب ىريرة: أنو ال ٩نهر ليخالف أىل البدع

 ، كأمػا فائتػة الليػل لػيبلن اأسر فيها قطعنػ اقضى فائتة النهار هنارن  كأما الفائتة، فإف
 أك ابلعكس، فطرؽ: ، كإف قضى فائتة النهار ليبلن ا٩نهر فيها قطعن 
 .(ْ)ا: أنو يسر فيها مطلقن أحدىا
 اأسػػػر، كإف قضػػػى صػػػبلة الليػػػل هنػػػارن  : أنػػػو إف قضػػػى فائتػػػة النهػػػار لػػػيبلن واثنيهـــا

 .(ٓ)فوجهاف
 :(ٔ)بوقت القضاء أك األداء ارتٌن كجهٌن اعتبارن : أف ُب الصو واثلثها

 .(ٕ): أف االعتبار بوقت القضاءأصحهما
. كبنا٨نػػا القاضػػي علػػى (ٖ)كجػػـز بػػو اٞنػػاكردم ،: االعتبػػار بوقػػت األداءواثنيهمــا

                              
 : "أطلق ٗناعة أنو كاٞنرأة". َّٗ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمُ)
 .َّٗ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
، كفاية النبيو: ْٓٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِٖ/ّو ُب: هناية اٞنطلب: ( انظر النقل عنّ)

ّ/ُّٓ. 
 .ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ّٖ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)
 .ُّٓ/ّ، كفاية النبيو: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ّٖ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)
تورل حكا٨نا القاضي حسٌن كالبغوم كاٞن: "َّٗ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٔ)

 كغًنىم".
( صححو النوكم كغًنه، كىو اٞنعتمد. أم: أنو إف كاف يقضي ابلنهار فيسر، كإف كاف ٕ)

، فتح ٔٗ/ِ، اٜنلية: ُِْ/ُاٞنهذب:  ,ّٕٗ/ِيقضي ابلليل فيجهر. انظر: التعليقة: 
 .ُٗٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُُْ/ُ، كفاية األخيار: ّٕٓ/ُ، الركضة: ّْٓ/ُالعزيز:

 .َُٓ/ِالكبًن: ( انظر: اٜناكم ٖ)
 أم: إف كانت الصبلة من صلوات الليل جهر فيها، كإف كانت من صلوات النهار أسر فيها.

 .ْْ-ّٔ/ٓكانظر اٞنسألة ُب:  اجملموع مع تكملة السبكي: 
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. (ُ) خلفهػػػػا؟كػػػػ ًٌ القػػػػولٌن فيمػػػػا إذا قضػػػػى صػػػػبلتو ُب أايـ التشػػػػريق مػػػػن غًنىػػػػا ىػػػػل يي 
. كصبلة الصبح كإف كانػت هناريػة فلهػا ُب القضػاء دكف جهره ليبلن  اكيكوف جهره هنارن 

 ُب اٛنهر حكم الليلية كلوقتها فيو حكم الليل.

. كأمػػا غًنىػػا فيجهػػر اكأمػػا النوافػػل، فالسػػنن الراتبػػة مػػع الفػػرائض يسػػر فيهػػا قطعنػػ
. كأمػػا مػػا افيهػػا ُب صػػبلة العيػػدين، كاالستسػػقاء، كُب خسػػوؼ القمػػر، كالػػرتاكيح قطعنػػ

 ، كإف كانت نوافل ليل:اا فإف كانت نوافل هنار أسر فيها قطعن عداى
 . (ِ)قاؿ اٞنتورل: ٩نهر فيها

سػػتثىن مػػا إذا كػػاف . كيي (ّ)ط بػػٌن اٛنهػػر كاإلسػػراركقػػاؿ القاضػػي كالبغػػوم: يتوس ػػ
يػيهىوًٌشي عنده مصلوف أك نياـ 

عليهم. كالتوسط بػٌن اٛنهػر كاإلسػرار ال يكػاد يتحػرر  (ْ)
 . (ٓ)فيحمل على أدسل درجات اٛنهر، ك٩نيٍمىعي النقبلف/

 

 

                              
 .ْٕٗ/ِ( انظر: التعليقة: ُ)
 .ْٓ/ْ، ُّٗ/ّ، اجملموع: ِْٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ِ)
، ّْٓ/ُ، الركضة: ُِْ-ُُْ/ِ، التهذيب: ٕٓٗ/ِالتعليقة:  ( كىو اٞنعتمد. انظر:ّ)

 .ٕٓ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِْْ/ِ، حاشية اٛنمل: ٖٔ/ُفتح الوىاب: 
: فعل من التهويش، كىو من اٟنىٍوشىة: الفتنة كاالختبلط كاالضطراب، كىىو شىهم: يػيهىوًٌشي ( ْ)

 كالتػ ٍهًوٍيش أيضنا: أساليب كأعماؿ ١نٌرًضة للجماىًن.ألقى بينهم الفتنة كاالختبلؼ، 
 . مادة: ىوش.ّٔٔ/ٔ، لساف العرب: ُُٕ/ُانظر: اإلفصاح: 

 /أ(.َُٗ( هناية ؿ: )ٓ)
: "كاٞنراد ابلتوسط أف يزيد على أدسل ما يسمع نفسو من  ْْٗ/ُُب هناية احملتاج للرملي

كلعلو ملحظ قوؿ بعضهم ال يكاد غًن أف تبلغ الزايدة إذل ٚناع من يليو كفيو عسر، 
 يتحرر.

، كاستحسنو -ملسو هيلع هللا ىلص -كفسره بعضهم أبف ٩نهر اترةن كيسر أخرل كما كرد من فعلو 
الزركشي قاؿ: كال يستقيم تفسًنه بغًن ذلك بناءن على ما ادعاه من عدـ تعقل كاسطة 

 بينهما كقد علم تعقلها".
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: القػرآف ينقسػم إذل (ِ)-ر٘نػو هللا-قاؿ الشيا ابػن عبػد السػبلـ : (ُ)تاسع[ال]
ٍت، فػاألكذل كػبلـ هللا تعػاذل ُب هللا، كالثػاشل كبلمػو ك يػة الكرسػي كتب ػ فاضل كمفضػوؿ

عليػػػػو -ُب غػػػػًنه، فػػػػبل ينبغػػػػي أف يػػػػداـك علػػػػى قػػػػراءة الفاضػػػػل كيػػػػرتؾ اٞنفضػػػػوؿ؛ ألنػػػػو 
 .(ّ)دل يفعلو؛ ألنو يؤدم إذل نسيانو-السبلـ

ػػػ: (ْ)[شـــراع]ال  هتليػػػل القػػػرآف كقراءتػػػو كمػػػا يقػػػرأ السػػػورة (ٔ) عػػػن ٗنػػػعي (ٓ)ئلسي
                              

من النص  َٔٓالتاسع، لقد تقدـ الفرع الثامن ُب صػ( ُب األصل: )العاشر(، كىو الفرع ُ)
 احملقق. 

، كقد تقدمت ترٗنتو ُب -ر٘نو هللا-( ىو الشيا عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـِ)
 . ٔ، ىامشَُّصػ

، ٓنفة احملتاج: ّْٔ/ُ، مغين احملتاج: َُّ/ِ( انظر النقل عنو ُب: النجم الوىاج: ّ)
 .ٖٔ/ِ، حاشية البجًنمي: ٓٓ/ِ

مسألة )تفاضل القرآف بعضو على بعض(، كره بعض العلماء تفضيل بعض القرآف على 
ُب  -ر٘نو هللا-بعض، منهم اإلماـ مالك، كقاؿ شيا اإلسبلـ ُب التفسًن ابن جرير الط م

: "غًن جائز أف يكوف من القرآف شيء خًن من شيء، ألف ٗنيعو كبلـ هللا،   ُْٖ/ُتفسًنه 
تعاذل ذكره أف ييقاؿ بعضها أفضل من بعض، كبعضها خًن من  كال ٩نوز ُب صفات هللا

، فقد شرح اٜنديث الذم ركاه ِٓ/ّبعض"، كبو قاؿ اإلماـ أبو حاًب ابن حباف ُب صحيحو 
كاف النيب ُب مسًن فنزؿ، كنزؿ رجل إذل جانبو، قاؿ: فالتفت النيب : »-هنع هللا يضر-أنس بن مالك

، قاؿ: أراد «خ ؾ أبىفضل القرآف؟، قاؿ: بلى. فتبل اٜنمد هلل رب العاٞنٌن فقاؿ: أال أ -ملسو هيلع هللا ىلص –
بو أبفضل القرآف لك، ال أف بعض القرآف يكوف أفضل من بعض، ألف كبلـ هللا يستحيل أف 
يكوف فيو تفاكت التفاضل"،  كذىب ٗنهور العلماء إذل جواز ذلك، عمبلن بظواىر األحاديث 

ت كالسور، كىي كثًنة، منها اٜنديث اٞنذكور الذم أخرجو ابن الواردة ُب تفضيل بعض اآلاي
، ابب: ذكر البياف أبف فآنة الكتاب من أفضل ْٕٕ، رقم: ُٓ/ّحباف ُب صحيحو: )

، ابب: ُْْٓ، رقم: َُٖ/ِالقرآف(، كصححو األلباشل ُب صحيح الرتغيب كالرتىيب: )
 .الرتغيب ُب قراءة سورة الفآنة(

 ( ُب األصل: )اٜنادم عشر(، كىو الفرع العاشر. ْ)
 . -ر٘نو هللا-( أم: الشيا عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـٓ)
 .ُِٕ( ُب األصل: )ٗنيع(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من كتاب الفتاكل: ص/ٔ)
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ػػرًهى؛ ألف التنكػػيسفقػػاؿ: إف قصػػد بػػو   (ُ)القػػراءة فػػإف رتبػػو علػػى السػػور فػػبل أبس كإال كي
ُب آايت السػػػور حػػػراـ، كُب السػػػور مكػػػركه، كإف قصػػػد الػػػذكر اجملػػػرد عػػػن القػػػراءة فػػػبل 

 .(ِ)أبس، غًن أف مثل ىذا ال يفعلو إال العامة، كاألخذ ابلسنة أكذل
 

 أمراف: وأقلو، (ْ)كىو  ركني: (ّ)القول يف الركوع
أف يػىٍنحىيًنى ح، تبلغ راحتاه ركبتيو، كال ٩نػب كضػعهما عليهمػا، كىػذا : أحدمها

كأخػػرج ركبتيػػو فبلغتهمػػا  (ٓ)عنػػد اعتػػداؿ اٜنػػاؿ كسػػبلمة اليػػدين كالػػركبتٌن. فلػػو ا٦ٍنىػػنىسى 
راحتػػػاه كىػػػو مائػػػل منتصػػػب دل يعتػػػد بػػػذلك. ككػػػذا لػػػو مىػػػزىجى اال٥ننػػػاء ابال٦ننػػػاس ككػػػاف 

 .ا هبما ٗنيعن التمكن من كضع الراحتٌن على الركبتٌن
ٍب إف دل يقػػػدر علػػػى اال٥ننػػػاء اٞنػػػذكور إال ّنعػػػٌنو، أك ابالعتمػػػاد علػػػى شػػػيءو، أك 
أبف ينحػػين علػػى جانبػػو لزمػػو ذلػػك، فػػإف عجػػػز ا٥نػػىن اٞنقػػدكر عليػػو، فػػإف عجػػز أكمػػػأ 
 ،بطرفػو مػن قيػػاـ. كلػو دل يضػع راحتيػػو علػى ركبتيػػو كرفػع ٍب شػك ىػػل أتػى ابلواجػػب ؟

 أقل ركوع القائم فقد مىر  ذكره. لزمتو إعادة الركوع. كأما
: أف يطمػػػئن، كمعناىػػػا: أف يسػػػتقر علػػػى ىيئاتػػػو حػػػ، تسػػػتقر أعضػػػاؤه، والثـــاين

 ، كتستقر حركة ىىوًيًٌو عن حركة ارتفاعو منو. فلو جاكز حد أقػل الركػوع كزاد ُب اٍٟنىػًومًٌ
 ٍب ارتفع كاٜنركات متصلة فبل طمأنينة، كال تقـو زايدة اٍٟنىًومًٌ مقامها.

كيشػػرتط أف ال يقصػػػد هًبىوًيًٌػػػو غػػػًن الركػػػوع. فلػػػو قػػػرأ آيػػػة سػػػجدة فهػػػول لسػػػجدة 
للػػػتبلكة فلمػػػا بلػػػغ حػػػد الػػػراكعٌن بػػػدا لػػػو أف يركػػػع، دل يعتػػػد بػػػو، بػػػل عليػػػو أف يعػػػود إذل 

                              
تيو، كيقاؿ: : جعل أكؿ الشيء آخره، يقاؿ: نىكىٍستي الشيء أىنٍ التنكيس( ُ) كيسيوي نىٍكسنا: قػىلىبػٍ

. كنىك ٍستيوي تػىٍنًكيسنا.   نىكىٍستيو على رأسو فانٍػتىكىسى
 . مادة: نكس.ْٖ/ُ، معجم الفقهاء: ٖٔٗ/ّ، الصحاح: ُّّ/ٓانظر: العٌن: 

 (.ُُِ، رقم اٞنسألة )ُّٕ-ُِٕ( انظر: كتاب الفتاكل: ص/ِ)
 ، كىذا الركن اٝنامس ُب )الركوع كالرفع منو(. ْٓٓ( سبق الركن الرابع صػّ)
 .َٖٓ/ُ( ُب األصل: )ركراف(، ىكذا، كىو غًن كاضح. كاٞنثبت من فتح العزيز: ْ)
، : ( ًا٦ٍنىنىسى ٓ) ، كا٦ٍنىنىسى ، كىو: االنقباضي كاالستخفاءي، يقاؿ: خىنىسى من بٌن القـو من اٝنينػيٍوسي

 . مادة: خنس.ُٕ/ٔ، لساف العرب: َٖ/ٕهتذيب اللغة: أم: اختفى. انظر: 



 

 
512 

القيػاـ، ٍب يركػع. كلػػو سػقط مػن قيامػػو بعػد القػراءة فػػارتفع إذل حػد الػراكعٌن فكػػذلك. 
حػػد الػػراكعٌن لزمػػػو العػػود إذل اٞنكػػاف الػػػذم  لػػو ا٥نػػىن للركػػػوع فسػػقط قبػػل كصػػػولو إذل

تسػػػػػبيح، كال ُب السػػػػػجود، كال  (ُ)سػػػػػقط منػػػػػو، كيبػػػػػين علػػػػػى ركوعػػػػػو. كال ٩نػػػػػب فيػػػػػو
 التسميع، كال التحميد، كال تكبًنات االنتقاالت.

، (ّ)يسػػتوم ظهػػره كعنقػػو، كالص ػػًفٍيحىة (ِ)فهػػو أف ينحػػين ُنيػػث/ وأمــا أكملــو:
 و.ركبتي (ْ)كينصب ساقيو، كال يػىٍثيًن 

: فػػػػإف رفػػػػع رأسػػػػو عػػػػن ظهػػػػره، أك ظهػػػػره عػػػػن رأسػػػػو، أك -هنع هللا يضر-قػػػػاؿ الشػػػػافعي
جىاَبى 
ٍكدىبً ظهره ح، صار   (ٓ) اٍلميٍحدى كى

 .(ٕ)رىت ك ال إعادة عليوكي   (ٔ)
كيضع كفيو على ركبتيو كأيخذ٨نا هبما، كيفرؽ أصابعها كيوجههػا إذل القبلػة ال 

فإف كانت إحدل يديو مقطوعةن أك عليلةن فعػل ابلصػحيحة ذلػك أك ابلعليلػة  ،منحرفة
اٞنمكػػػػن، فػػػػإف دل ٬نكنػػػػو كضػػػػع اليػػػػدين علػػػػى الػػػػركبتٌن أرسػػػػلهما كلػػػػو كػػػػاف أقطػػػػع مػػػػن 

ٍينً  كػػػػره تطبيػػػػق اليػػػػدين كجعلهمػػػػا بػػػػٌن الػػػػركبتٌن دل يبلػػػػغ مػػػػد يديػػػػو ركبتيػػػػو. كيي  (ٖ)الز نٍػػػػدى
 كالفخذين.

                              
 ( أم: ُب ىذا الركوع. ُ)
 /ب(.َُٗ( هناية ؿ: )ِ)
: كل عىرًٍيضو من حجارة أىك لىٍوحو ك٥نو٨نا، ككجو كل شيءو عريضو كوجو السيف الص ًفٍيحىة (ّ)

 كاللوح أىك اٜنجر. الصفيحة من السيوؼ: كىو العريض.
 . مادة: صفح.ُٖ/ِ، اٞنخصص: ُٔٓ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 

 . مادة: ثىن.ِِْ/ٖأم: ال يضمهما إذل فخذيو. كىو معناه. انظر: العٌن: ( ْ)
: يقاؿ: جىاَب الشيء: أبعده.ٓ)  ( جىاَبى

 . مادة: جفو.ُِٖ/ُ، اٞنعجم الوسيط: َّٔ/ّٕانظر: اتج العركس: 
ٍكدىبى الش خص: صار (ٔ) ، نتئ الظهر، كاٍحًدٍيدىابي الظهر: تقْوسو  يقاؿ: ًاٍحدى أىٍحدىبى

 مادة: حدب. .ٖٔ/ُ، ٢نتار الصحاح: ُْٔ/ُٔكاعوجاجو. انظر: اتج العركس: 
 .ُّْ/ُ( انظر: األـ: ٕ)
اًف.الز ٍندي  (ٖ)  : كىو طرؼ عىظم الساعد، ك٨نا زىٍندى

 مادة: زند. .ُِٔ/ُّ، هتذيب اللغة: ِٖ/ّانظر: مقاييس اللغة : 
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يو عن جنبيو، ِنبلؼ اٞنػرأة؛ فػإف اٞنسػتحب ٟنػا اُب مرفقستحب للرجل أف ٩ني كيي 
أف تضػػػػػم بعضػػػػػها إذل بعػػػػػض فيػػػػػو كُب ٗنيػػػػػع الصػػػػػبلة، كأمػػػػػا اٝننثػػػػػى فالصػػػػػحيح أنػػػػػو  

 .(ّ)جاُب كال الضمالت   (ِ)ستحب لو، كفيو كجو: أنو ال يي (ُ)كاٞنرأة
، كىػػػو أكؿ تكبػػػًنات االنتقػػػاالت، كىػػػي إحػػػدل (ْ) للركػػػوعكػػػ ًٌ سػػػتحب أف يي كيي 

ُب الرابعية ٙنس تكبًنات ُب كل ركعػة، كتكبػًنة القيػاـ مػن التشػهد كعشركف تكبًنة، 
ثًي ةً األكؿ، كُب   عشػرة، كتكبػًنات االنتقػاالت  (ٔ)يالثْػنىائًي ػةً  سػت عشػرة، كُب  (ٓ)يالْثبلى

 ستة.
ػاذىل ،اٍٟنىًوم  كيبتدئ التكبًن مع ابتداء  كيرفع يديو معو، فػإذا حى

كفػاه منكبيػو   (ٕ)
يػػػػداه أك إحػػػػدا٨نا عليلػػػػةن فػػػػاٜنكم كمػػػػا ُب الرفػػػػع ُب تكبػػػػًنة  (ٖ)تي. فػػػػإف  كانػػػػا٥ٍنىػػػػىنى 

كىػػل ٬نػػد التكبػػًن حػػ، يصػػل إذل حػػد  ،رفعهمػػا ُب الرفػػع فيػػو حب  اإلحػػراـ، كقػػد اسػػتي 
  .(ٗ): نعمأصحهما الراكعٌن؟:

                              
، ُْٔ/ُ، اإلقناع للشربيين: ّٓٓ/ُ، الركضة: ُُٓ/ُ( ىو اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ُ)

 .ٕٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُِٔ/ُأسىن اٞنطالب: 
 ( أم: للر جل. ِ)
عزاه العمراشل فقاؿ: "قاؿ القاضي أبو الفتوح: دل  مره ابلضم، كما  مر اٞنرأة، كال  مره  (ّ)

 ، بل أيهما فعل فهو ٠نزئ؛ ألنو ليس أمرن لو أبحد٨نا، أبكذل من اآلخر".ابلتجاُب
 .َْٗ/ّ، اجملموع: َِٗ/ِانظر: البياف: 

 ( حوؿ: تكبًنات االنتقاؿ.ْ)
 .ّٕٗ/ّ( ُب األصل: )الثبلثة(. كاٞنثبت من اجملموع: ٓ)
 .ّٕٗ/ّ( ُب األصل: )الثانية(. كاٞنثبت من اجملموع: ٔ)
: كىازىاه كصار مقاببلن أك موازاين لو.حاذل: ييقاؿ: ( ٕ)  حاذل فبلنن
 . مادة: حذك.ّْٔ/ُ، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: ُِْ/ِٕانظر: اتج العركس:  
 ( ُب األصل: )كاف(، كالصحيح لغة : كانٍت.ٖ)
، الوسيط: َُٕ/ٖ، اٞنختصر: ُّٓ،ُّّ/ُانظر: األـ:  ( كىو اٞنذىب، نص عليو.ٗ)

، َُٖ/ِ، التهذيب: ُُٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُّْ-ُِْ/ُ، اٞنهذب: ُِٕ/ِ
 .ّٔٗ/ّ، اجملموع:  ُُٓ/ُفتح العزيز : 
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. ك٩نػػػرايف ُب ٗنيػػػع تكبػػػًنات االنتقػػػاالت، ىػػػل (ُ)يشػػػرع بػػػوبػػػل  ،: الواثنيهمـــا
حػ، ركػع دل أيت  اأك سػهون  اكلو ترؾ التكبًن عمدن  .إليو ؟٬ندىا ح، يصل إذل اٞننتقل 

 كال يصل تكبًنة الرفع ابلقراءة بل يفصل بينهما بسكتةو لطيفةو. ،بو
 

، ك٪نصل أصل السنة بقوؿ: )سبحاف هللا(، أك (ِ)ستحب التسبيح ُب الركوعكيي 
 )سبحاف ريب العظيم(، مرة كاحدة. 

. كأضػػػػاؼ ريب العظػػػػيم(، ثػػػػبلاثن كأدسل درجػػػػات الكمػػػػاؿ، أف يقػػػػوؿ: )سػػػػبحاف 
  .(ّ)ٗناعة إليو: كُنمده

، أك إحدل عشرة كىو األكمل. ا، أك تسعن ا، أك سبعن اكأكملو: أف يسبح ٙنسن 
قاؿ اٞناكردم: كأكسط الكماؿ اٝنمس، كإٔنو من سبع إذل إحدل عشرة، ُب كل مػن 

 . (ْ)ااألخًنتٌن سبعن 
إال أف يرضػػػػى اٞنػػػػأموموف كىػػػػم  (ٓ)سػػػػتحب لئلمػػػػاـ أف ال يزيػػػػد علػػػػى ثػػػػبلث/كيي 

ٙنسػػػة، حػػػ، يقوٟنػػػا اٞنػػػأموموف  (ٔ): يقوٟنػػػا-مػػػنهم الػػػركايشل-كقػػػاؿ ٗناعػػػة  ١نصػػػوركف.
 . (ٕ)ثبلثة، كال يزيد إال برضاىم

                              
 ( عزاه الرافعي كالنوكم كغًن٨نا إذل الشافعي ُب قولو القدصل.ُ)

 .ّٔٗ/ّ، اجملموع: ُُٓ/ُانظر: فتج العزيز: 
 ( حوؿ: التسبيح الركوع. ِ)
  ،ّٔٓ/ُ، الركضة: ُِٓ/ُالعزيز: فتح ، ّٕٓ/ِ، التعليقة: ُِٕ/ِانظر: الوسيط: ( ّ)

: "ك٣نن نص على  ُِْ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمُُٕ/ّكفاية النبيو: 
استحباب قولو: كُنمده، القاضي أبو الطيب، كالقاضي حسٌن، كصاحب الشامل، 
كالغزارل كآخركف، كينكر على الرافعي ألنو قاؿ: كبعضم يضيف إليو كُنمده، فأكىم أنو 

 اذ، مع أنو مشهور ٟنؤالء األئمة".كجو ش
، كاجملموع: ُِٓ/ُ، كالنقل عنو ُب: فتح العزيز: َُِ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)

ّ/ُُْ. 
 /أ(.ُُٗ( هناية ؿ: )ٓ)
 ( أم: اإلماـ. ٔ)
 .ُِٓ/ُ، فتح العزيز: ْْ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٕ)
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 كلػػػػك ،ركعػػػػتي  لػػػػك اللهػػػػم»سػػػػتحب لغػػػػًن اإلمػػػػاـ أف يقػػػػوؿ بعػػػػد التسػػػػبيح: كيي 
 كعظمػػي ك٢نػػي كبصػػرم، ٚنعػػي لػػك خشػػع ،أسػػلمتي  كلػػك ،آمنػػتي  كبػػك ،خشػػعتي 
ين كرى ، قػػالوا: فػػإف أراد أحػػد الػػذًٌ (ُ)«العػػاٞنٌن رب هلل قػػدمي بػػو اسػػتقلتٍ  كمػػا ،كعصػػيب

 .(ِ)فالتسبيح أفضل
إذل آخػره، مػع ثػبلث تسػبيحات أفضػل مػن « اللهم لك ركعػت»قاؿ القاضي: 

 .(ّ)تركو، كزايدة التسبيح على ثبلث
 دكس رببوح قيػسيػ»كاف يقوؿ ُب ركوعػو كسػجوده:   -عليو السبلـ-كصح أنو 
 . (ْ) «اٞنبلئكة كالركح

 .(ٓ)«سبحاف ريب ذم اٛن كت كالك ايء كالعظمة»كأنو كاف يقوؿ ُب ركوعو: 

                              
صبلة اٞنسافرين  ، كتابُٕٕ، رقم: ّْٓ/ُ( أخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو: )ُ)

، رقم: ّٖ/ُكقصرىا، ابب الدعاء ُب صبلة الليل كقيامو(، كالشافعي ُب مسنده: )
، كتاب اختبلؼ علي كعبد هللا ٣نا دل يسمع الربيع من الشافعي(، من حديث علي ِِٕ

 .ُِٓ/ُ، فتح العزيز: ُّْ/ُ، اٞنهذب: ُْٕ/ٕانظر اٞنسألة ُب: األـ:  .-هنع هللا يضر-
، اجملموع: ُِ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُٗٓ/ِ، هناية اٞنطلب: ّٕٓ/ِتعليقة: ( انظر: الِ)

ّ/ُِْ. 
 .ُِْ/ّ( نقلو عن القاضي أيب الطيب الط م ُب اجملموع: ّ)
، كتاب الصبلة، ابب ما ييقاؿ ّّٓ، رقم: ّّٓ/ُ( أخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو: )ْ)

 .-اهنع هللا يضر-ُب الركوع كالسجود(، من حديث عائشة 
، كتاب الصبلة، ابب ما يقوؿ الرجل ُب ّٕٖ، رقم: َِّ/ُ( أخرجو أبو داكد ُب سننو: )ٓ)

(، كالبيهقي ُب السنن الك ل: -هنع هللا يضر-عوؼ بن مالك ً ركوعو كسجوده، حديث 
، كتاب ٗناع أبواب اٝنشوع ُب الصبلة كاإلقباؿ عليها، ابب ّٖٗٔ، رقم: ّْٗ/ِ)

، َِٕٓ، رقم: ُّٖ/ٕذاب(، كالبزار ُب مسنده: )كالوقوؼ عند آية الر٘نة كآية الع
(، ُُّ، رقم: ُٔ/ُٖهنع هللا يضر(، كالط اشل ُب اٞنعجم الكبًن: )-حديث عوؼ بن مالك 
، حديث حذيفة بن اليماف رضي ُُِّْ، رقم: ُّْ/ّٖكاإلماـ أ٘ند ُب مسنده: )

(، كُب ّٕٖ، رقم: ِ/ُصححو األلباشل ُب صحيح كضعيف أيب داكد: )ك هللا عنو(، 
 (.ُٓ، رقم: ِٖٕ/ُمشكاة اٞنصابيح: )
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 . (ُ)«اغفر رلسبحانك اللهم ربنا كُنمدؾ اللهم »كأنو كاف يقوؿ فيهما: 
 .(ِ) «سبحانك كُنمدؾ ال إلو إال أنت»كأنو كاف يقوؿ ُب أحد٨نا: 

 

كالسػػػػػجود  كػػػػػره قػػػػػراءة القػػػػػرآف ُب الصػػػػػبلة ُب غػػػػػًن القيػػػػػاـ، كػػػػػالركوعتي فـــــرع:  
 .(ّ)كالتشهد؛ فإف قرأ غًن الفآنة دل تبطل صبلتو، ككذا إف قرأ الفآنة على اٞنذىب

قاؿ الشيا عز الدين: اترة تكوف القػراءة أفضػل مػن الػذكر، كىػو مػا إذا كانػت 
غػػػًن  كر أفضػػػل إذا كانػػػت القػػػراءة ُبالقػػػراءة ُب الصػػػبلة قبػػػل الركػػػوع، كاترة يكػػػوف الػػػذًٌ 

منهمػػا حصػػل لػػو شػػرؼ لنسػػبتو إذل هللا تعػػاذل ُب أحػػد  كر، فػػإف كػػبلًّ مػػع الػػذًٌ  الصػػبلة
 .(ٓ). كىذا ١نل خبلؼ بٌن العلماء، كالصحيح أف القرآف أفضل(ْ)طرفيو

 

 

                              
، كتاب األذاف، ابب الدعاء ُب ْٕٗ، رقم: ُٖٓ/ُ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ُ)

، كتاب الصبلة، ابب ما ييقاؿ ُب ْْٖ، رقم:َّٓ/ُالركوع(، كمسلم ُب صحيحو: )
 .-اهنع هللا يضر-الركوع كالسجود(، من حديث عائشة 

، كتاب الصبلة، ابب ما ييقاؿ ُب ْْٖ، رقم: ُّٓ/ُ: )( أخرجو مسلم ُب صحيحوِ)
 .-اهنع هللا يضر-الركوع كالسجود(، من حديث عائشة 

، كفاية النبيو: ُْْ/ّ، اجملموع: ُّْ/ِ، اٜنلية: ُُِ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
ّ/َّْ. 

، اجملموع مع تكملة ِْٖ/ّ، ُنر اٞنذىب: َُٓ/ُ( انظر: فتاكل ابن الصبلح: ْ)
 .ّْٖٖ، النجم الوىاج: ّّٔ/ّ، كفاية النبيو: ْْ/ٖكي: السب

 إذل اٝنبلؼ ُب )مسألة اٞنفاضلة بٌن الذكر كالقرآف(ا -ر٘نو هللا–يشًن اٞنؤلف  (ٓ)
، ُنر َُٔ/ِكالصحيح اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أف القرآف أفضل من الذكر. انظر: التهذيب: 

ُب شرح مسلم  -ر٘نو هللا–. قاؿ اإلماـ النوكم ْْ/ٖ، اجملموع: ُْٕ/ِاٞنذىب: 
: " أحب الكبلـ إذل هللا، سبحاف هللا كُنمده، كُب ركاية أفضل، فهذا ١نموؿ  ْٗ/ُٕ

على كبلـ اآلدمي، كإال فالقرآف أفضل ككذا قراءة القرآف أفضل من التسبيح كالتهليل 
  اٞنطلق، فأما اٞنأثور ُب كقت أك حاؿ ك٥نو ذلك فاالشتغاؿ بو أفضل".
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االعتػػػػداؿ مػػػن الركػػػػوع ركػػػػن ُب الصػػػبلة، لكنػػػػو ركػػػػن  :(ُ)القـــول يف العتــــدال
أف يعػػود بعػػد ركوعػػو إذل اٟنيئػػة الػػيت كػػػاف  :قصػػًن؛ ألنػػو غػػًن مقصػػود ُب نفسػػو، كىػػو

 عاد إذل القعود. اعاد إذل القياـ، أك قاعدن  ا، فإف كاف يصلي قائمن (ِ)عليها قبلو
كلػػو ركػػع عػػن قيػػاـ فسػػقط ُب ركوعػػو؛ فػػإف دل يكػػن اطمػػأف ُب ركوعػػو لزمػػو العػػود 

 إذل الركوع كيعتدؿ منو، كإف اطمأف لزمو القياـ كيطمأف كيسجد.
لزمػو أف يعتػدؿ  ،ع رأسو ٍب سجد كشك ُب أنػو ىػل أًب اعتدالػو ؟كلو رفع الراك

 كيعيد السجود. اقائمن 
كقاؿ الشيا أبػو دمحم: لػو رفػع رأسػو مػن الركػوع ُنيػث فػارؽ حػد الػراكعٌن كفػاه 

 .(ّ)كراءه ُب القياـ ُب الصبلة اذلك إف كاف منحنين 

ي ػةن فلػو رأل ُب ركوعػو  ؛غػًن االعتػداؿ اشرتط أف ال يقصد ابرتفاعو شيئن كيي  أك  حى
علػػة منعتػػو مػػن االنتصػػاب  (ْ)كلػػو عػػرض لػػو ُب ركوعػػو/ ،بػػو عتػػد  دل يي  اغًنىػػا فرفػػع خوفنػػ

سجد من ركوعو كسقط عنو االعتداؿ، فلو زالت قبل كضػع جبهتػو ابألرض لزمػو أف 
يعتدؿ ٍب يسجد، كإف زالت بعػده دل ٩نػز لػو االعتػداؿ. فػإف اعتػدؿ قبػل ٕنػاـ سػجوده 

 
ن
فبل إٍب، إف كاف قبػل ٕنػاـ السػجود لزمػو العػود  بتحر٬نو بطلت صبلتو، أك جاىبلن  اعاٞن

 إليو، كإف كاف بعده لزمو أف ٩نلس للفصل بٌن السجدتٌن، كيسجد للسهو. 

  ، (ٓ)سػػػػتحب مػػػػع االعتػػػػداؿ رفػػػػع اليػػػػدين إذل حػػػػذك اٞننكبػػػػٌن علػػػػى اٞنػػػػذىبكيي 

                              
 ، كىذا الركن السادس. ُُٓن اٝنامس ُب صػ( سبق الركُ)
 . ُْٔ/ّ، اجملموع: ُّٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
، ككفاية النبيو : ّٓٗ/ِ، كالنقل عنو ُب هناية اٞنطلب: َِٖ( انظر: التبصرة: ص/ّ)

 : "كىو كجو ضعيف". ِٕٗ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمْٕٕ/ّ
 /ب(.ُُٗ( هناية ؿ: )ْ)
. كانظر اٞنسألة أيضنا ُب: َُٕ/ ٖ، كاٞنختصر:ُِٓ/ُيو الشافعي ُب األـ: ( نص علٓ)

، ُُٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ْٕٗ/ِالتعليقة:  ,ُِْ/ُ، اٞنهذب: ُِٕ/ِالوسيط: 
 .ّٗٗ، ّٔٗ/ّ، اجملموع: َِٔ/ِ، البياف: َُٖ/ِ، التهذيب: َُْ/ِاٜنلية: 
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. كيكػػػوف (ُ)ـ ُب ٠ناكزتػػو لػػذلككأيٌب فيػػو اٝنػػبلؼ اٞنتقػػدـ ُب الرفػػع ُب تكبػػًنة اإلحػػرا
اابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع كانتهاؤه مع انتهائو، فإذا اعتدؿ   .حىط هيمى

قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ: كُب القلػػػػب مػػػػن إ٩ناهبػػػػا فيػػػػو كُب القيػػػػاـ  ،كْنػػػػب الطمأنينػػػػة فيػػػػو
 .(ِ)كالسجود شيء

علػػػػى أهنػػػػا ال تصػػػػح ُب حػػػػاؿ  كُب كجػػػػوب االعتػػػػداؿ ُب النافلػػػػة كجهػػػػاف، بنػػػػاءن 
. ك٩نػب أف ال يطػوؿ االعتػداؿ بػزايدة علػى قػدر (ّ)االضطجاع مع القدرة على القياـ

تفصػػػيل أيٌب ُب البػػػاب  (ْ)أذكػػػاره، فػػػإف زاد عليهػػػا ففػػػي بطػػػبلف صػػػبلتو خػػػبلؼ  كي
 السادس.
، فيكػػػػػوف (ٓ)«ٚنػػػػػع هللا ٞنػػػػن ٘نػػػػػده»سػػػػتحب أف يقػػػػػوؿ ُب حالػػػػة االرتفػػػػػاع: كيي 

: يبتػدئ ابلتسػميع كىػو راكػع، (ٕ)كقاؿ ابن كج .(ٔ)اارتفاعو كرفع ديو كالتسميع ٗنيعن 

                              
 .ِْٗ( راجع النص احملقق صػُ)
أم: كالده -: "كٚنعت شيخي ُُٔ/ِرمٌن، فقاؿ ُب هناية اٞنطلب ( ضع فو ابنو إماـ اٜنِ)

٩نعل اال٥نناء الذم ال ينتهي إذل الركوع ّنثابة األفعاؿ، فإف قل  زمانو دل يضر،  -أاب دمحم
ا"،  ، ُّٓ/ُكقاؿ كالرافعي ُب فتح العزيز كإف كثر، فهو كالفعل الكثًن، كىذا بعيد جدن

بعد تضعيف كلٌو منهم  ِّٔ/ّالرفعة ُب كفاية النبيو ، كابن ُْٕ/ّكالنوكم ُب اجملموع 
 ما نيقل عن أيب الشيا دمحم: "كاٞنعركؼ الصواب كجوهبا". 

، السراج الوىاج: ّٖٓ/ُ( كاٞنعتمد كجوب االعتداؿ ُب النفل أيضنا. انظر: الركضة: ّ)
 .ََٓ/ُ، هناية احملتاج: ِٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُْٖ/ُ، إعانة الطالبٌن: ْٓ/ُ

 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كأثبتو لتضبط بو الصياغة. (ْ)
، كتاب األذاف، ابب رفع اليدين ُب ّٕٓ، رقم: ُْٖ/ُ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ٓ)

، كتاب الصبلة، ابب استحباب ِٖ، رقم: ِّٗ/ُالتكبًنة(، كمسلم ُب صحيحو: )
 .-هنع هللا يضر–رفع اليدين حذك اٞننكبٌن(، من حديث أيب ىريرة 

 .ُّٓ/ُُب فتح العزيز:  -ر٘نو هللا–( أم: دفعة كاحدة، كما ذكره الرافعئ)
، ابن كج: ىو القاضي العبلمة، أبو القاسم يوسف بن أ٘ند بن كج القاضي الدًٌيٍػنػىوىرًمْ  (ٕ)

ُب اٞنذىب الشافعي، تفقو أبيب اٜنسٌن ابن القطاف، أحد اٞنشاىًن كأصحاب الوجوه 
انتهت إليو الرائسة بببلده ُب اٞنذىب ح، أنو فيض لى على الشيا أيب حامد اإلسفراييين 
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 .(ُ)ٍب أيخذ ُب االرتفاع
، أجزأه ُب  ٓنصػيل «٘ند هللا من ٚنعو»، أك «من ٘ند هللا ٚنع لو»كلو قاؿ: 

 السنة، كاٞنتقدـ أكذل. (ِ)ىذهي
، ك٩نػوز ذلػك ابلػواك، (ّ)«ربنا لك اٜنمد»حب أف يقوؿ: استي  افإذا صار قائمن 

اٜنمػػػػػد »ككػػػػذا   ، «اٜنمػػػػد ربنػػػػا»، ككػػػػذلك (ْ)«اللهػػػػم ربنػػػػا كلػػػػك اٜنمػػػػػد» :ك٩نػػػػوز
ـي كاٞنأمـو كاٞننفرد.، فاستي (ٓ)«لربنا  حب أف ٩نمع بٌن التسميع كالتحميد اإلما

مالػػػك كأيب حنيفػػػة: أف اإلمػػػاـ كاٞننفػػػرد يقػػػوؿ  (ٔ)كاختػػػار ابػػػن اٞننػػػذر  مػػػذىبي
 .(ٕ)التسميع فقط

                                                                            
ببغداد، كلو تصانيف كثًنة، قتلٍتوي اٜنىرىاًمي ة اًبلدًٌيٍػنػىوىر ليلة سبع كعشرين من رمضاف، سنة 

 .ٖ/ُّ، سًن أعبلـ النببلء: ّْٔ/ُ. انظر: طبقات الشافعيٌن: ىػَْٓ
، ُِٕ/َِ، اٟنداية: ُْٕ/ّ، كفاية النبيو: ُٓٓ/ُ( انظر النقل عنو ُب: فتح العزيز: ُ)

، كاٞنختصر: ُِّ/ُ. كاألكؿ ىو اٞنذىب، نص عليو ُب األـ:َُٕ/ِحاشية اٛنمل: 
ٖ/َُٕ . 

 .ُْٕ/ّ( ُب األصل: )أصل(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ِ)
، كتاب األذاف، ابب إ٩ناب التكبًن ٖٕٗ، رقم: ُٕٓ/ُخارم ُب صحيحو: )( أخرجو البّ)

، كتاب الصبلة، ابب ما ُٕ، رقم: َّٔ/ُكافتتاح الصبلة(، كمسلم ُب صحيحو: )
 .-هنع هللا يضر–يقوؿ إذا رفع رأسو من الركوع(، من حديث أيب ىريرة 

ابب ما يقوؿ اإلماـ  ، كتاب األذاف،ٕٓٗ، رقم :ُٖٓ/ُ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ْ)
، كتاب الصبلة، ِٖ، رقم: ِّٗ/ُكمن خلفو إذا رفع رأسو(، كمسلم ُب صحيحو: )

 .-هنع هللا يضر–ابب ابب ما يقوؿ إذا رفع رأسو من الركوع(، من حديث أيب ىريرة 
"كلو قاؿ: )لك :  َُٓ/ُ، كهناية احملتاجُٖٓ/ُ، كأسىن اٞنطالب ُْٖ/ّ( ُب اجملموعٓ)

 ". أك)اٜنمد لربنا( أجزأه؛ ألنو أتى ابللفظ كاٞنعىناٜنمد ربنا(، 
 ( ُب األصل: )اٞنذىب(، كالصحيح أنو مضاؼ فيحذؼ )الػ( التعريف.ٔ)
، ٖٓٓ/ُ، شرح التلقٌن: َِ/ُ، اٞنبسوط: ُّْ، ٓنفة الفقهاء: ّٔ/ُانظر: النتف:  (ٕ)

، اجملموع: ٖٗ/ِ، اٜنلية ُِّ/ِ، البياف: َُّ/ُللد ًمًًنم:  ، الشاملُٕٔ/ُاٞندكنة: 
 .ْٗاإلقناع البن اٞننذر: ص/، ُْٗ/ ّ
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مػػػلء السػػػماكات، كمػػػلء األرض، »سػػػتحب أف يصػػػل بقولػػػو: لػػػك اٜنمػػػد، كيي 
أحػػق مػػا قػػاؿ العبػػد، ككلنػػا لػػك ، أىػػل الثنػػاء كاجملػػد، كمػػلء مػػا شػػئت مػػن شػػيء بعػػد

 . (ُ)«عبد، ال مانع ٞنا أعطيت، كال معطي ٞنا منعت، كال ينفع ذا اٛند منك اٛند
ػػػػػكال يي  لة إال إف رضػػػػػي اٞنػػػػػأموموف ابلتطويػػػػػل ككػػػػػانوا سػػػػػتحب لئلمػػػػػاـ ىػػػػػذه الصًٌ

 ١نصورين، فإف دل يكونوا كذلك اقتصر على التسميع كالتحميد.
سػتحب أف يقػوؿ إذل قولػو: يي  (ِ)كالركايشل:/كقاؿ الشيا أبو حامد كالبندنيجي 

 .(ّ)كما شئت من شيء بعد
سػػػتحب لكػػػل مصػػػلٌو اإلسػػػرار ابلتحميػػػد، كأمػػػا التسػػػميع فيسػػػتحب لئلمػػػاـ كيي 

خاصػػػػة اٛنهػػػػر بػػػػو، ككػػػػذا اٞنػػػػأمـو الػػػػذم ييبلػػػػغ انتقػػػػاالت اإلمػػػػاـ ٞنػػػػن دل يسػػػػمع صػػػػوتو  
 اطيبنػ اكثػًنن   ااٜنمد ٘نػدن ربنا كلك »كالتكبًن. قاؿ النوكم: كصح فيما ركاه البخارم: 

 .(ٓ)ستحب أف يقوٟنا، ٍب يقوؿ: ملء السماكات، إذل آخره، فيي (ْ)«فيو امباركن 
 

  

                              
، كتاب الصبلة، ابب ما يقوؿ إذا رفع ْٖٕ، رقم: ّْٕ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ُ)

 رأسو من الركوع(، من ركاية ابن عباس رضي هللا عنهما.
ُب  -عليو السبلـ-، ُب توضيح معىن كقولؤُٗ/ُْب شرح مسلم:  -ر٘نو هللا–قاؿ النوكم

لدعاء: )كال ينفع ذا اٛند منك اٛند( : "أم ال ينفع ذا اٜنظ ُب الدنيا ابٞناؿ كالولد ا
كالعظمة كالسلطاف منك حظْو، أم ال يينجيو حظو منك كإ٧نا ينفعو كيينجيو العمل 

 الصاحل". 
 /أ(.ُِٗ( هناية ؿ: )ِ)
 .ُٕٓ/ّ، كفاية النبيو: ْٕ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ّ)
، ابب: فضل اللهم ربنا لك ٕٗٗ، رقم: ُٗٓ/ُ صحيحو: )( أخرجو البخارم ُبْ)

 .-هنع هللا يضر-رًفىاعىةى بن رافع الْزرىًقيٌ (، من ركاية اٜنمد
 .َِْ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
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ستحب بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخًنة القنوت يف فصل: يط 
 صالتٌن:

كىػػػي الػػػوتر ُب النصػػػف األخػػػًن مػػػن رمضػػػاف، علػػػى مػػػا إحػػػدا٨نا مػػػن النوافػػػل، 
 .(ُ)سيأٌب

 كالثانية من الفرائض، كىي الصبح.
سػػتحب تركػػو فيهػػا إذ صػػار شػػعار قػػـو مػػن اٞنبتدعػػة. كعػػن ابػػن أيب ىريػػرة: أنػػو يي 

فيػػػو  .(ّ). كقػػػاؿ النػػػوكم: كىػػػو غلػػػط ال يعػػػد مػػػن مػػػذىبنا(ِ)كاسػػػتغربو الرافعػػػي كضػػػعفو
 :مسائل

 لو قنت قبل الركوع فوجوه: األوىل:
 :(ْ)فيو كجهاف ،: يسجد، على ىذا ىل يسجد للسهو؟أحدىا

 .(ٓ): أنو ال ٩نزئو، فيعيده بعد الركوع، كيسجد للسهووأصحها
 : ال ٩نزئو، كال يسجد.واثلثها
 .(ٕ)ال تبطل، قاؿ النوكم: كىو غلط (ٔ) ي: أف  صبلتوورابعها

                              
 فما بعدىا من النص احملقق.  ِٖٓصػُب ( سيأٌب ذلك ُ)
 .ُٕٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 .ْْٗ/ّ، اجملموع: ّٗٓ/ُانظر: الركضة: ( ّ)
: كقطع البغوم كغًنه أبنو يسجد للسهو، كىو  ْٓٗ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ْ)

اٞننصوص، قاؿ الشافعي ُب األـ: "لو أطاؿ القياـ ينوم بو القنوت كاف عليو سجود 
جب سجود السهو؛ ألف القنوت عمل من عمل الصبلة فإذا عملو ُب غًن موضعو أك 

، اٜنلية: ّّٓ/ِ، البياف: ُُٗ/ِ، التهذيب: ُّٔ/ُانظر: األـ:  السهو"، ىذا نصو.
 .َِْ/ّ، كفاية النبيو: ُِٕ/ِ، فتح العزيز: ُُِ/ِ

، البياف: ُُِ/ِ، اٜنلية: ُْٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُٕٕ/ٕ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ٓ)
 .ُّٔ/ُ، الركضة: ُٗٔ/ِ

 .ْٓٗ/ّىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ( ُب األصل: )صبلهتا(، ٔ)
 .ْْٗ/ّ( انظر: اجملموع: ٕ)
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اللهػػػم اىػػػدشل فػػػيمن ىػػػديت، كعػػػافين فػػػيمن »ٖنػػػاف، مركيػػػة، كىػػػي:  (ُ)ككلماتػػػو
، كتولين فيمن توليت، كابرؾ ُب فيما أعطيت، كقين بر٘نتك شػر مػا قضػيت، عافيت

. (ِ)«فإنك تقضي كال يقضػى عليػك، كإنػو ال يػذؿ مػن كاليػت، كال يعػز مػن عاديػت
 .(ّ)اكبعده: )لك اٜنمد على ما قضيت، أستغفرؾ كأتوب إليك(، كاف حسنن 

: رب اغفػػر رل كارحػػم كأنػػت أرحػػم الػػرا٘نٌن، كػػاف اقػػاؿ الػػركايشل: كلػػو زاد أيضنػػ
 . (ْ)احسنن 

. كرد (ٓ)قػػػاؿ القاضػػػي أبػػػو الطيػػػب: قولػػػو: كال يعػػػز مػػػن عاديػػػت، لػػػيس ُنسػػػن
 .(ٔ)عليو

                              
 ( أم: كلمات القنوت. ُ)
، كتاب الصبلة، ابب القنوت ُب ُِْٓ، رقم: ّٔ/ِ( أخرجو أبو داكد ُب سننو: )ِ)

، أبواب الصبلة، ابب ما جاء ُب ْْٔ، رقم: ِّٖ/ِالوتر(، كالرتمذم ُب جامعو: )
، كتاب قياـ الليل كتطوع ُْٕٔ، رقم: ِْٖ/ّالقنوت ُب الوتر(، كالنسائي ُب سننو: )

،  ُّّٖ، رقم: ِٔٗ/ِهقي ُب السنن الك ل: )النهار، ابب الدعاء ُب الوتر(، كالبي
، رقم: ِّْ/ُكتاب ٗناع أبواب الصبلة، ابب دعاء القنوت(، كالط اشل ُب الدعاء: )

(، َُٓٗ، رقم: ّْٓ/ُ، ابب القوؿ ُب قنوت الوتر(، كابن خز٬نة ُب صحيحو: )ّٕٕ
(، ْْٔ، رقم: ْْٔ/ُُب صحيح كضعيف الرتمذم: ) -ر٘نو هللا-كصححو األلباشل

ُب  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم(، ُِْٓ، رقم: ِ/ُكصحيح كضعيف سنن أيب داكد: )
: "ىذا لفظو ُب اٜنديث الصحيح نثبات الفاء ُب )فإنك( كالواك ُب  ْٓٗ/ّاجملموع

)كإنو ال يذؿ( ىذا لفظو ُب ركاية الرتمذم، كٗنهور احملدثٌن، كدل يثبت الفاء ُب ركاية أيب 
كتب الفقو مغًنة فاعتمد ما حققتو فإف ألفاظ األذكار داكد، كتقع ىذه األلفاظ ُب  

 ".-صلي هللا تعاذل عليو كسلم-٪نافظ فيها على الثابت عن النيب 
نًيًجي كآخركف".: "بو قاؿ الشيا أبو حامد ك  ْٔٗ/ّ( قاؿ النوكيفي اجملموعّ)  اٍلبػىٍندى
 .ِْٖ( انظر: حلية اٞنؤمن، كتاب الصبلة: ص/ْ)
 .ّْٓ/ُ ل، كتاب الصبلة: ( انظر: التعليقة الكٓ)
: "كقاؿ القاضي أبو الطيب )من عاديت( ليس ُنسنو؛  ْٔٗ/ّ( قاؿ النوكم ُب اجملموع ٔ)

ألف العداكة ال تضاؼ إذل هللا تعاذل، كأنكر ابن الصباغ كاألصحاب عليو كقالوا: قد قاؿ 
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بلفػػػظ اٛنمػػػع، فيقػػػوؿ: اىػػػدن، إذل  دل ٫نػػػص نفسػػػو، بػػػل أيٌب اٍب إف كػػػاف إمامنػػػ 
صػلى -آخره، ككذا يفعل ُب دعػاء التشػهد كغػًنه. كُب اسػتحباب الصػبلة علػى النػيب 

 :(ُ) كجهافي -هللا عليو كسلم
 .(ِ)قاؿ القاضي: فإف فعل بطلت صبلتو ،: ال، بل ال ٩نوزأحدمها

 .(ّ)ستحب، يي -كقطع بو اٛنمهور-: وأصحهما
 الكلمات ُب القنوت كجهاف: ىذه ُب تعٌْن : (ٗ)الثانية
، ككلمػات التشػهد، (ٓ): نعم، كقطع بو اإلماـ، كالغزارل، كدمحم بػن ٪نػيأحدمها

                                                                            
ي، كغًن ذلك ُ اٞنمتحنة:  َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ هللا تعاذل: 

 جاء ُب ركاية البيهقي". من اآلايت، كقد
، كتاب ٗناع ُّّٖ، رقم: ِٔٗ/ِكاٜنديث، أخرجو البيهقي ُب السنن الك ل: )

، ْٕٓ/ُأبواب صفة الصبلة، ابب دعاء القنوت(، كضعفو النوكم ُب خبلصة األحكاـ
كقاؿ : "كزاد بعض العلماء  ِٔٔ-ِٓٔ/ُكتعقبو اٜنافظ ابن حجر ُب التلخيص اٜنبًن

 يعز من عاديت، قبل: تباركت كتعاليت، كىذه الزايدة اثبتة ُب ُب قنوت الوتر: كال
اٜنديث، إال أف النوكم قاؿ ُب اٝنبلصة: إف البيهقي ركاىا بسند ضعيف، كتبعو ابن 
الرفعة ُب اٞنطلب فقاؿ: دل تثبت ىذه الركاية، كىو معرتض، فإف البيهقي ركاىا.. ٍب قاؿ: 

ا متصبلن ابلسماع".  كقد كقع عالينا جدن
 .ْٗٗ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
ر٘نو -، كقاؿ النوكمُْٕ/ِ، كحكاه البغوم عنو ُب التهذيب: َُٖ/ِ( انظر: التعليقة: ِ)

 : "كىو غلط". ْٗٗ/ُّب اجملموع -هللا
 .ٔٔ/ِ، ٓنفة احملتاج: ّٗٓ/ُ، الركضة: ُٔٓ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: فح العزيز: ّ)
 ( اٞنسألة الثانية. ْ)
، تفقو على أيب ىو العبلمة، أبو سعد، دمحم بن ٪نٍن بن منصور، النيسابورم( دمحم بن ٪ني: ٓ)

حامد الغزارل كأيب اٞنظفر، كأ٘ند بن دمحم اٝنواُب، كشرح )الوسيط( ُب كتابو )احمليط(، كلو  
نتصاؼ ُب مسائل اٝنبلؼ(، كانتهت إليو رائسة اٞنذىب بنيسابور، كلد كتاب )اال

ىػ، كقتلتو الغزاة ٞنا استولوا على نيسابور، فمات  ْٕٔبطيرىيًٍثٍيثى من خراساف ُب سنة 
ا ُب رمضاف سنة  ، سًن أعبلـ النببلء: ّٖٔ/ُانظر: طبقات الشافعيٌن:  ىػ. ْٖٓشهيدن

ُٓ/َُٔ. 
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اٍلميٍسػػػتىٍظًهرًمًٌ كصػػححو صػػػاحب 
كقػػػاؿ: لػػػو تػػػرؾ منػػػو كلمػػػة، أك عػػػدؿ إذل غػػػًنه، دل  (ُ)

 .(ِ)٩نزئو، كيسجد للسهو
ك٪نصػػل القنػػوت  .(ّ)، ال يتعػػٌن  -كقطػػع بػػو اٛنمهػػور-: وأشــهرمها وأصــحهما

فػإف قػرأ آيػة ىػي دعػاء أك شػبيهة ابلػدعاء كػ خر  .(ٓ)،  اٞنػأثوًر كغػًنهي(ْ)بكل دعاء /
 ين فوجهاف:البقرة، أجزأه، كإف دل يكن كذلك ك ية الد  

 .(ٔ)زئو إذا نول بو القنوت؛ ألنو أفضل من الدعاء: ٩ني أحدمها
، كفيو ركاايت ا. كلو قنت ابلدعاء اٞنأثور عن عمر كاف حسنن (ٕ): الوأصحهما

اللهػػػم إن نسػػػتعينك، كنسػػػتغفرؾ، »الػػػيت أكردىػػػا أكثػػػر األصػػػحاب ُب كتػػػبهم، كىػػػي: 
، كنػػػػؤمن بػػػػك، كنتوكػػػػل عليػػػػك، كنثػػػػين عليػػػػك اٝنػػػػًن كلػػػػو، نشػػػػكرؾ، كال كنسػػػػتهديك

كلػػك نصػػلي كنسػػجد، كإليػػك نكفػػرؾ، ك٦نلػػع كنػػرتؾ مػػن يفجػػرؾ، اللهػػم إايؾ نعبػػد، 
، كنرجػػو ر٘نتػػك، إف عػػذابك ابلكفػػار ميٍلًحػػق، اٛنٍىػػد  ، ٦نشػػى عػػذابك (ٖ)ًفػػدي ٥نىٍ نسػػعى ك 

                              
 .ُ، ىامشُٕتقدمت ترٗنتو ُب النص احملقق صػ (ُ)
( كىو األصح اٞنعتمد ُب اٞنذىب، أنو ال ٩نزئو ذلك عن القنوت. انظر: هناية اٞنطلب: ِ)

، ُُّ/ِ، اٜنلية: ُِٗ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُّّ/ِ، الوسيط: ُٖٔ/ِ
 .ّٗٓ/ُ، الركضة: ُِٖ/ِشرح اٞنشكل: 

، اٜنلية: ُّّ/ِتتعٌن ُب القنوت. انظر: الوسيط: ( كىو اٞنذىب، أف ىذه الكلمات ال ّ)
 . ّٗٓ/ُ، الركضة: ُُّ/ِ

 /ب(.ُِٗ( هناية ؿ: )ْ)
( ُب األصل: مكرر )ك٪نصل القنوت بكل دعاء(، ىكذا، كاٞنثبت من اٜناكم ٓ)

 .ْٕٗ/ّ، كاجملموعُّٓ/ِالكبًن
 .ْٕٗ/ّ، اجملموع: ُّٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)
، كفاية ْٖٗ-ْٕٗ/ّ، اجملموع: ُُِ/ِ، اٜنلية: ُّٓ/ًِن: ( انظر: اٜناكم الكبٕ)

 .ِّْ/ّالنبيو: 
ا ٥نىًٍفدي  (ٖ) ٍفدن : خف  ُب العمل كأىٍسرىعى، كمعناه ُب الدعاء ىنا: -من ابب ضرب-: حىفىدى حى

ًفد، أم: نسرع إذل الطاعة، كأىٍحفىدى إٍحفىادنا مثلو.  ٥نى
 . مادة: حفد.ُُْ/ُاٞنصباح اٞننًن: ، ُّٓ/ّانظر: لساف العرب: 



 

 
525 

 صػًلحبػٌن قلػوهبم كأ كىأىلًٌػفٍ  كاٞنسلمٌن كاٞنسػلمات كاٞنؤمنات كللمؤمنٌن لنا اغفر اللهم 
أىػػػػل اللهػػػػم عػػػػذب الكفػػػػرةى كفػػػػرةى ، (ُ)يعػػػػدكًٌىمك  عػػػػدكؾ علػػػػى ىماٍنصيػػػػرٍ ك  بيػػػػنهم ذىاتى 

 .(ِ)«الكتاب الذين يصدكف عن سبيلك، كيكذبوف رسلك، كيقاتلوف أكلياءؾ
كزاد آخػركف بعػد قولػو:  ،(ّ)كزاد ابن القػاص: ربنػا ال تؤاخػذن، إذل آخػر السػورة

كاجعل ُب قلوهبم اإل٬ناف كاٜنكمة، كثبػتهم علػى ملػة رسػولك، » :«كألف بٌن قلوهبم»
ػػػمٍ ك  أىٍكزًٍعهي

كانصػػػرىم علػػػى »كبعػػػد قولػػػو:  ،«أف يوفػػػوا بعهػػػدؾ الػػػذم عاىػػػدهتم عليػػػو (ْ)
 .(ٓ)«كاجعلنا منهم«: »عدكؾ كعدكىم إلوى اٜنق

                              
، ِٖٗ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من السنن الك ل للبيهقي: ُ)

 .ْٖٗ/ّكاجملموع: 
، كتاب ٗناع أبواب صفة ُّّْ، رقم: ِٖٗ/ِ( ركاه البيهقي ُب السنن الك ل: )ِ)

: "ىذا األثر ركاه  َٔ/ِالصبلة، ابب دعاء القنوت(. قاؿ ابن حجر ُب التخليص اٜنبًن
ُب  -ر٘نو هللا-كقاؿ النوكمالبيهقي كقاؿ: ىذا عن عمر موصوؿ صحيح"، 

: "ركاه البيهقي كغًنه، قاؿ البيهقي: ىو صحيح عن عمر، كاختلف  ْٖٗ/ّاجملموع
 الْركىاةي ُب لفظو، كفيو تقدصل كأتخًن".

. قاؿ النوكم ُب ُِٖ/ِالعزيز: ( دل أجده ُب كتابو )التلخيص(، كانظر النقل عنو ُب: فتح ّ)
 "."كىذا الذم قالو غريب ضعيف، كاٞنشهور كراىة القراءة ُب غًن القياـ:  ُٔ/ْاجملموع

. مادة: ُّٗ/ٖ، لساف العرب: َُٔ/ٔ، أم: أىٟنًٍٍمهم. انظر: مقاييس اللغة: ( أكزعهمْ)
 كزع.

، ابب القوؿ كالدعاء ُب قنوت ِّْ: ، رقمٖٓٓ/ُ( انظر: الدعوات الكبًن للبيهقي: )ٓ)
، كتاب ٗناع أبواب صفة الصبلة، ابب ُّّْ، رقم: ِٖٗ/ِالوتر(، كالسنن الك ل: )

، كتاب الصبل، ابب الدعاء ُب ُُّ/ّدعاء القنوت(، كالبغوم ُب شرح السنة: )
، كتاب الصبلة، ابب القنوت(، ِْٖٗ، رقم: ُُٓ/ّالقنوت(، مصنف عبد الرزاؽ: )

 ، ابب صفة القنوت ُب صبلة الوتر(. ُٔٗ/ِٖلصحيح للسنن كاٞنسانيد: )اٛنامع ا
: "ىذا األثر ركاه البيهقي كقاؿ: ىذا عن  ُّٕ/ْقاؿ ابن اٞنلقن الشافعي ُب البدر اٞننًن

 َُٕ/ُِب إركاء الغليل: ) -ر٘نو هللا–عمر موصوؿ صحيح. كصححو اإلماـ األلباشل 
  (.ِْٖرقم: 

 .ّْٗ/ّ، اجملموع: ُِٖ/ِ، فتح العزيز: ِّّ/ُِنر اٞنذىب: ، ِٓٓ/ِكانظر: البياف: 
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 الكتػػػاب أىػػل لػػػيعم ؛«الكفػػرة عػػػذب» :قػػاؿيي قػػاؿ النػػوكم: كاٞنختػػػار اآلف أف  
 .(ُ)يالكفار من كغًنىم

بػػػػٌن سػػػتحب للمنفػػػػرد كإمػػػػاـ اٛنماعػػػػة احملصػػػورين الراضػػػػٌن ابلتطويػػػػل اٛنمػػػػع كيي 
. كفيػو كجػو: أنػػو (ّ). كيقػدـ القنػوت األكؿ علػى قنػوت عمػر علػى األصػح(ِ)القنػوتٌن

 . فإف اقتصر على أحد٨نا فاألكؿ أكذل.(ْ)يؤخره عنو
سػػػػػبحاف اٞنلػػػػػك »سػػػػػتحب أف يقػػػػػوؿ بعػػػػػد دعػػػػػاء القنػػػػػوت: قػػػػػاؿ الػػػػػركايشل: كيي 

، «كالػػركحرب اٞنبلئكػػة »، ك٬نػػد صػػوتو بقولػػو: ، ثػػبلاثن «القػػدكس، رب اٞنبلئكػػة كالػػركح
 .(ٓ)ُب الثالثة؛ ألنو ركم

 

 :ُب مشركعية القنوت ُب غًن الركعة األخًنة من الصبح ثبلثة أقواؿ :(ٙ)الثالثة
 .(ٕ): أنو يشرعأوذلا
 

                              
( ُب األصل: )كفرة أىل الكتاب، اللهم عذب الكفرة(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت ُ)

 .ْٖٗ/ّمن اجملموع: 
 ( أم: دعاء القنوتٌن. ِ)
 : "قالو الركايشل، كىو اٞنختار". ّّْ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمّ)
  "نقىلو القاضي أبو الطيب ُب غًن تعليقو عن شيوخو".:  ُٔ/ُْب اجملموع النوكم ( قاؿْ)
 .ِّّ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)

، ِْٖٔ، رقم: ٕٓ/ّ، أخرجو البيهقي ُب سننو: )-هنع هللا يضر-كاٞنركم، عن أيب بن كعب 
، َُٔٔ، رقم: ّٓٓ/ِابب: من قاؿ يقنت ُب الوتر قبل الركوع(، كالدارقطين ُب سننو:)

"ىذا حديث غريب من حديث أيب بكر  ابب: ما يقرأ ُب ركعات الوتر كالقنوت(، كقاؿ:
فطر بن خليفة اٜنناط، عن زبيد بن اٜنارث اليامي هبذا اإلسناد، عن أييبى بن كعب، عن 

، تػىفىر دى بو عيسى بن يونس عنو كذكر فيو القنوت قبل الركوع كأتى بو -ملسو هيلع هللا ىلص–النيب 
 بتمامو".

 ( اٞنسألة الثالثة. ٔ)
: حكاه ٗناعات منهم شيا األصحاب الشيا أبو  ِٖٓ/ِكالبياف:  ،ْْٗ/ّ( ُب اجملموعٕ)

 .حامد ُب تعليقو كمتابعوه
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 .(ُ): الواثنيها
، كخػوؼو -كالعػوذ ابهلل-، أنو إف نزؿ ابٞنسلمٌن نزلة -كىو األصح-: واثلثها

. فػػإف قلنػػا: يقنتػػوف، فهػػل ٫نػػتص (ِ)قػىنػىتػيػػٍوا، كإال فػػبلأك قحػػطو أك كابءو أك جػػرادو ك٥نػػوه 
 .(ْ)، كاألقواؿ ُب اٛنواز كاٞننع عند األكثرين(ّ)القنوت ابٛنهرية؟ فيو خبلؼ

قاؿ ُب األـ: كال قنوت ُب صبلة العيدين كاالستسقاء، فػإف قنػت عنػد نزلػة دل 
 .(ٔ)نزلة كرىتو (ٓ)أكرىو، كإف قنت  عند غًني

 

. كأطلػػق البنػػدنيجي القػػوؿ َنهػػر سػػن لػػو القنػػوت بػػبل خػػبلؼيي  اٞننفػػردالرابعــة: 
 (ٗ)حكايػػػػػة اٝنػػػػػبلؼ ُب اٛنهريػػػػػة  ُب اٛنهػػػػػر بػػػػػوي (ٖ). كأطلػػػػػق الغػػػػػزارل/(ٕ)اٞنصػػػػػلي بػػػػػو

                              
 : "حكاه أبو دمحم  اٛنويين، كىو غلط". ْْٗ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا -( قاؿ النومُ)
، فتح العزيز: َٖ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُٕٖ/ِ، هناية اٞنطلب: ُٓٓ/ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)

كال قنوت : " ِّٔ/ُ. كُب األـٖٖ-ٕٖ/ِ، ٓنفة احملتاج: َّٔ/ُ، الركضة: ُٕٓ/ُ
ُب شيء من الصلوات إال الصبح إال أف تنزؿ نزلة فيقنت ُب الصلوات كلهن إف شاء 

 اإلماـ".
كأما غًن الصبح إذا قنت فيها، فالراجح أهنا كلها كالصبح سرية  : " َّٔ/ُ( ُب الركضةّ)

:  ْٓ/ِفيها اٞننفرد(، كُب حاشية البجًنمي ، فيجهر فيها اإلماـ، كيسركانت، أك جهرية
ك٩نهر بو اإلماـ ُب اٛنهرية كالسرية كاٞنؤداة كاٞنقضية، كيسر بو اٞننفرد مطلقنا كقنوت "

 الصبح".
ٍب مقتضى كبلـ األكثرين، أف الكبلـ، : " َّٔ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-( عبارة النوكمْ)

كمنهم من يشعر إيراده ابالستحباب، قلت: كاٝنبلؼ، ُب غًن الصبح، إ٧نا ىو ُب اٛنواز، 
األصح، استحبابو، كصرح بو صاحب )العدة( كنقلو نص الشافعي ُب )اإلمبلء(. كهللا 

 أعلم".
 .ِِٕ/ُ( ُب األصل: )ُب نزلة كرىتو(، ىكذا، كاٞنثبت من األـ: ٓ)
 .ِِٕ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
 .ِْْ/ّ( انظر النقل عنو ُب: كفاية النبيو: ٕ)
 /أ(.ُّٗية ؿ: )( هناٖ)
 ؛ لتضبط الصياغة كتتضح العبارة. َِِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن مثبت من البسيط: ص/ٗ)
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. كأمػػا اإلمػػاـ فهػػل ٩نهػػر بػػو ُب الصػػبح كُب الػػوتر ُب النصػػف األخػػًن مػػن (ُ)كاإلسػػرار
 فيو قوالف: ،رمضاف؟

 .(ِ): الأحدمها
. كأمػا اٞنػأمـو فيبػين جهػره بػو علػى (ّ)أكثػر العػراقيٌن : نعم، كقطع بػووأصحهما

الػػوجهٌن، إف قلنػػا: يسػػر اإلمػػاـ بػػو أسػػر، كإف قلنػػا: ٩نهػػر بػػو؛ فػػإف كػػاف يسػػمع صػػوتو 
 :(ْ)فوجهاف

 .(ٓ)ن على دعاء اإلماـأنو ال يقنت بل يؤمًٌ  -كقطع بو ٗناعة-:أصحهما
 :(ٕ)ن، فوجهافؤمًٌ . كإف قلنا: ي(ٔ): أنو يتخًن بٌن التأمٌن كالقنوتواثنيهما
 .(ٖ)ن ُب اٛنميع: يؤمًٌ أحدمها

ن ُب اٛنميػع القوؿ أبف اٞنأمـو يؤمًٌ  (َُ).  كي(ٗ)ن ُب الدعاء: أنو يؤمًٌ وأصحهما
مل ىذا الوجو على أف التأمٌن ُب الثناء مشكل، ككيف يتأتى التأمٌن ُب الثناء ؟، ك٪ني 

                              
 .َِِ، البسيط، كتاب الصبلة: صُّْ/ِ( انظر: الوسيط: ُ)
 .َّٔ/ُ، الركضة: ُٕٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
، فتح  ِٕٓ/ِ، البياف :  ُْٓ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)

 .ُٖٔ/ُ، مغين احملتاج: َُٓ/ّ، اجملموع: ُٖٓ/ُالعزيز: 
 : "٨نا كجهاف للخراسانيٌن، كىذا األصح ُب اٞنذىب". َُٓ/ُّب اجملموع ( قاؿ النوكمْ)
، السراج الوىاج: َّٔ/ُ، الركضة: ُٖٓ/ُ، فتح العزيز: ُُّ/ِ( انظر: اٜنلية: ٓ)

ُ/ْٔ. 
ر٘نو -، عزاه الرافعيَُٓ/ّ، اجملموع: ُّْ/ِلوىاج: ، النجم إِٓ/ِ( انظر: البياف: ٔ)

 : ذكره ابن الصباغ. ُٖٓ/ُفقاؿ ُب فتح العزيز -هللا
 حكا٨نا القاضي الركايشل كغًنه.: -ر٘نو هللا–( قاؿ الرافعيٕ)

 .ُٖ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُٖٓ/ُانظر: فتح العزيز: 
 .َُٓ/ّ، اجملموع: ُٖٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ٖ)
   .َّٔ/ُ، الركضة: ُٖٓ/ُ، فح العزيز: ُٖ/ِب. انظر: ُنر اٞنذىب: ( كىو اٞنذىٗ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت لضبط الصياغة. َُ)
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، أك يسػػػػكت، أك (ُ)فيػػػػو يعػػػػود علػػػػى الػػػػدعاء األكؿ كهللا أعلػػػػم. كأمػػػػا الثنػػػػاء فيشػػػػاركو
 يقوؿ: كأن على ذلك من الشاىدين، أك صدقت كبررت، كاٞنشاركة أكذل. 

ن ىنا ن لو ٚنع، فهل يؤمًٌ أك غًنه فإف قلنا: يؤمًٌ  عدو كإف كاف ال يسمع صوتو لبي 
 فيو كجهاف، كما لو جهر ُب قراءة السورة: ،أك يقنت؟

 . (ِ): يقنتأصحهما
تً كأمػػػػػا القنػػػػػوت ُب غػػػػػًن الصػػػػػبح مػػػػػن الفػػػػػرائض حيػػػػػث قلنػػػػػا بػػػػػو، ُب   اٛنٍىٍهػػػػػراي 

. قػػاؿ (ْ). قػػاؿ الرافعػػي: كإطػػبلؽ غػػًنه يقتضػػي طػػرد اٝنػػبلؼ ُب اٛنميػػع(ّ)الوجهػػاف
 .(ٓ)النوكم: كالصحيح أك الصواب اٛنهر بو ُب اٛنميع

 

 ُب استحباب رفع اليدين ُب القنوت كجهاف: :(ٙ)اخلامسة
 .(ٕ)كصححو ٗناعة: ال، أحدمها

                              
( اٞنشاركة ُب الثناء، أف يقوؿ اٞنأمـو مثل ما يقوؿ اإلما سرًّا، كما أشار إذل ذلك اإلماـ ُ)

ىو قولو فإنك تقضي كال ييقضى عليك ، فقاؿ: "كأما الثناء ك َِٓ/ّالنوكم ُب اجملموع 
إذل آخره، فيشاركو ُب قولو أك يسكت، كاٞنشاركة أكذل ألنو ثناء كذكر يليق فيو التأمٌن"، 

: "كُب الثناء يشارؾ  ُٗٓ/ُكقاؿ شيا اإلسبلـ زكراي األنصارم ُب أسىن اٞنطالب 
 اإلمراـ سرًّا، أك يستمع لو؛ ألنو ثناء كذكر يليق بو التأمٌن".   

 كالوجو الثاشل: أنو يؤمًٌن.( ىذا ىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ِ)
 .َّٔ/ُ، الركضة: ُٗٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٕ/ِانظر: التهذيبب: 

 .ِٖٓراجع النص احملقق صػ .( فيو الوجهاف ُب اٝنبلؼ اٞنذكور ُب قنوت الصبحّ)
 .ُٗٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ْ)
 .َِٓ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
 امسة. ( اٞنسألة اٝنٔ)
كىو اختيار أيب إسحاؽ الشًنازم كالقفاؿ : ََٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٕ)

كالبغوم كحكاه إماـ اٜنرمٌن عن كثًنين من األصحاب كأشاركا ارل ترجيحو كاحتجوا أبف 
، ُٓٓ/ُكانظر: اٞنهذب:  .الدعاء ُب الصبلة ال ترفع لو اليد كدعاء السجود كالتشهد

 . ُٗٓ/ُ، فتح العزيز: ِٔٓ/ِ، البياف: ُْٕ/ِ، التهذيب: ُٖٖ/ِ: هناية اٞنطلب
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. فػػإف قلنػػا: يرفػػع، ففػػي اسػػتحباب مسػػح (ُ): نعػػم-عنػػد األكثػػرين- وأصــحهما
. كأمػػػا (ّ)، كصػػػحح الرافعػػػي اٞننػػػع(ِ)منهمػػػا ٗناعػػػة كجهػػػو هبمػػػا كجهػػػاف، صػػػحح كػػػبلًّ 

. كإف قلنػػػا: ال يرفػػػع (ْ)كػػػره، كقيػػػل: يي اسػػػتحب قطعنػػػفػػػبل يي  مسػػػح غػػػًن الوجػػػو كالصػػػدر
سػػػتحب للػػػداعي خػػػارج الصػػػبلة رفػػػع . كيي اقطعنػػػيديػػػو، دل يسػػػتحب مسػػػح الوجػػػو هبمػػػا 

. كقػػػاؿ (ٓ)اليػػػدين. قػػػاؿ الشػػػيا عػػػز الػػػدين بػػػن عبػػػد السػػػبلـ: كال ٬نسػػػح هبمػػػا كجهػػػو
 .(ٔ)النوكم: ٬نسحو هبما، كركم فيو حديث

 

                              
كىذا ىو الصحيح عند األصحاب، قاؿ صاحب : " َُٓ/ُّب اجملموع ( قاؿ النوكمُ)

، شرح اٞنشكل: ِٔٓ/ِانظر اٞنسألة ُب: البياف:  البياف: كىو قوؿ أكثر أصحابنا".
ِ/ُُّ. 

اضي أبو الطيب، كالشيا أبو دمحم : الق-كىو األشهر-( ٣نن صحح استحباب اٞنسح ِ)
انظر اٞنسألة ُب:  اٛنويين، كابن الصباغ، كاٞنتورل، كالشيا نصر، كالغزارل، كالعمراشل.

، اجملموع: ُٗٓ/ُ، فتح العزيز: ِٕٓ/ِ، البياف: ََٓص/ ، التتمةُّٓ/ِالوسيط: 
ّ/َُٓ. 

 .ّْ، احملرر: ص/ َِٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 : قالو ابن الصباغ كغًنه.  َُٓ/ّفقاؿ ُب اجملموع -ر٘نو هللا-( عزاه النوكمْ)

، أسىن اٞنطالب: ُٕٔ/ُ، مغين احملتاج: ِْٔ/ّكانظر ُب ذلك أيضنا: كفاية النبيو: 
ُ/َُٔ. 

 . َّٕ/ُ، مغين احملتاج: ٔٔ/ِ( انظر: الغاية ُب اختصار النهاية: ٓ)
، أف ال ٬نسح، كقاؿ: "ىو َُٓ/ّصحح ُب اجملموع  -ر٘نو هللا-لكن اإلماـ النوكم (ٔ)

الصحيح، صححو البيهقي، كالرافعي، كآخركف من احملققٌن، قاؿ البيهقي ُب السنن 
-: لست أحفظ ُب مسح الوجو ىنا عن أحدو من السلف شيئنا،. كقاؿ ََّ/ِالك ل 
،  ُْٖٓ، رقم: ٖٕ/ِديثنا من أيب داكد: ): ٍب ركل )البيهقي( نسناده ح-ر٘نو هللا

رضي هللا تعارل -كتاب الصبلة، ابب الدعاء( عن دمحم بن كعبو القرظي عن ابن عباسو 
قاؿ: "سىليوا هللا ببطوف كيفيوًفكيٍم، كال تسألوه بظهورىا فإذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسوؿ هللا   -عنهما

كيد: ركم ىذا اٜنديث من غًن كجوو عن دمحم بن  فرغتم فامسحوا هبا كجوىكم"، قاؿ أبوا دىا
 ".كعبو كلها كاىيةه، ىذا متنها، كىو ضعيفه أيضنا
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 :(ٔ)القول يف السجود والعتدال عنو
 كالسجود ركن، كالكبلـ ُب أقلو، كأكملو.

اٞنوضػوع علػى اٞنصػل ى، ككيفيػة الوضػع،  :فػالكبلـ فيػو ُب ثبلثػة أمػور: أما أقلـو
 كىيئة الساجد.

كقيػػػل: فيػػػو قػػػوؿ أنػػػو ٩نػػػب  .فالواجػػػب كضػػػع اٛنبهػػػة دكف األنػػػففأمـــا األول: 
 .(ِ)اأيضن  كضعو

. كال (ّ)كال ٩نب كضع ٗنيع اٛنبهة على الصحيح، بل يكفي كضػع جػزء منهػا
كال يقدـ الرأس، ، كال اٝند، كال الْصدٍغ. -كىو ُب جانب اٛنبهة-يكفي كضع اٛنبٌن

 كال األنف، كُب كجوب كضع اليدين، كالركبتٌن، كالقدمٌن طرؽ:
 : أف فيو قولٌن:أصحها
 .(ْ): ٩نب، كصححو ٗناعة، منهم النوكمأحدمها
 .(ٔ)الرافعي (ٓ): ال ٩نب، كصححو ٗنع كثًن منهم/واثنيها

                              
 ، كىذا الركن السابع. ُٕٓ( سبق الركن السادس ُب صػُ)
ابن كىجٌو كالد ارمي، كىو شىاذ  : "حكاه  ِّْ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمِ)

 ضعيف".
، ُّٔ/ُ، الركضة: َِٓ/ُ، فتح العزيز: ُِٕ، ُِٔ/ِياف: ( كىو اٞنذىب. انظر: البّ)

 .ِٕ/ِ، ٓنفة احملتاج: َُٔ/ُأسىن اٞنطالب: 
: "كىو اختيار الشيا أيب علي، كصححو  ِْٕ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا–( قاؿ النوكم ْ)

ٗناعة منهم: البندنيجي، كصاحب العدة، كالشيا نصر اٞنقدسي، كبو قطع الشيا أبو 
لراجح ُب الدليل، فاٜنديث صريح ُب األمر بوضعها، كاألمر للوجوب على حامد, كىو ا

، التنبيو: ُّٔ/ِاٞنختار، كىو مذىب الفقهاء". كانظر اٞنسألة أيضنا ُب: الوسيط: 
 .ُُْ/ِ، التهذيب: َٕٔ-ٕٗٓ/ِ، التعليقة: ُّ/ُ

 /ب(.ُّٗ( هناية ؿ: )ٓ)
: "كىو األظهر"، كقاؿ البغوم  ُْٓ/ُُب اٞنهذب -ر٘نو هللا-( قاؿ أبو إسحاؽ الشًنازمٔ)

، ُِٔ/ِانظر اٞنسألة أيضنا ُب: اٜناكم الكبًن: ك  .: "كىو األشهر" ُُْ/ُِب التهذيب
 .ِْٕ/ّ، اجملموع: َِٓ/ُ، فتح العزيز: ُِٖ/ِالبياف: , َُُ/ِ، اٜنلية: ُّٕ
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 .(ُ)، كُب اليدين قوالفا: ال ٩نب كضع الركبتٌن كالقدمٌن قطعن والثاين
 .(ِ): أنو ال ٩نب كضع القدمٌن، كُب اليدين كالركبتٌن القوالفوالثالث
 .(ّ)، كُب اليدين القوالفا: أنو ٩نب كضع القدمٌن كالركبتٌن قطعن والرابع

فػػػػإف قلنػػػػا: ال ٩نػػػػب كضػػػػعها، اعتمػػػػد علػػػػى مػػػػا شػػػػاء، فتػػػػارة يػػػػرتؾ اليػػػػػدين أك 
قػػػالوا: كال يتصػػػور تػػػرؾ إحػػػدا٨نا، كاترة يػػػرتؾ القػػػدمٌن أك أحػػػد٨نا، ككػػػذلك الركبتػػػاف. 

. كقػػاؿ الشػػيا أبػػو حامػػد كغػػًنه: إف أمكنػػو أف يسػػجد علػػى جبهتػػو دكهنػػا  (ْ)اٛنميػػع
ع اٛنميع فيما إذا كقػف علػى حجػرين بينهمػا فر ر تصو  . قاؿ النوكم: كيي (ٓ)كلها أجزأه

انٍػػبىطىحى حػائط قصػًن فػإذا سػجد 
ببطنػو علػى اٜنػائط كرفػع ىػذه األعضػاء أك اعتمػد  (ٔ)

. كقػاؿ بعػػض (ٕ)ك بظهػر كفػػو فػإف ذلػك لػػو حكػم الرفػع علػى مػػا سػيأٌببوسػط سػاقو أ

                              
ُب   -هللار٘نو –، كابن الرفعة ُّٔ/ُِب هناية اٞنطلب  -ر٘نو هللا–( أطلق ذكره اإلماـ ُ)

 .ُٖٓ/ّكفاية النبيو 
 .ِْٕ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
كالصحيح : " ِْٖ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-. كقاؿ النوكمَِٓ/ُ( انظر: فتح العزيز ّ)

اٞنشهور الذم قطع بو اٛنمهور كنص عليو أف ُب كجوب كضع اٛنميع قولٌن، كىذا الذم 
 الف للحديث".حكاه القفاؿ، كىذه الطرؽ الثبلثة سول األكؿ غلط ٢ن

: "ٍب اختلفوا ُب صورة اٞنسألة: إذا قلنا: ال ٩نب كضع  ِْٖ/ُّب اجملموع عبارة النوكم (ْ)
ىذه األعضاء الستة، فقاؿ ٗناعة من أصحابنا اٞنتقدمٌن كاٞنتأخرين منهم احملاملي ُب 

اليدين اجملموع: إذا قلنا: ال ٩نب كضعها، فمعناه ٩نوز ترؾ بعضها على البدؿ، فتارةن يرتؾ 
 ".أك إحدا٨نا، كاترةن يرتؾ القدمٌن أك إحدا٨نا ككذلك الركبتاف كال يتصور ترؾ اٛنميع

 .ُِّ/ُ، حاشية البجًنمي: ٕٗ/ُ،  فتح الوىاب: ِّٔ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
 . مادة: بطح.َِٖ/ُ، ٗنهرة اللغة: ُْٕ/ّ: أم: انبسط كاتسع. انظر: العٌن: ( انبطحٔ)
 ُب النص احملقق. -ر٘نو هللا-كسيأٌب بياف ذلك ُب ىذا السياؽ من كبلـ اٞنؤلف( ٕ)

: "إف ذلك لو حكم الرفع، كما  ِْٖ-ِْٕ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-عبارة النوكم
:"كماؿ  ُّٔ/ُسبق ُب نص الشافعي"، يشًن إذل ما قالو اإلماـ الشافعي ُب األـ 

كركبتيو كقدميو، كإف سجد على جبهتو دكف السجو، أف يسجد على جبهتو كأنفو كراحتو 
أنفو كرىت ذلك لو كأجزأه، كإف سجد على بعض جبهتو دكف ٗنيعها كرىت ذلك كدل 
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زئػػػػو أف يضػػػػع جبهتػػػػو علػػػػى الفقهػػػػاء اٞنتكلمػػػػٌن علػػػػى الوسػػػػيط: ال خػػػػبلؼ أنػػػػو ال ٩ني 
 .(ُ)األرض، ك٬ند يديو كرجليو؛ ألنو ليس بسجود

سػػتحب كشػػف كإف قلنػػا: ٩نػػب كضػػعها، دل ٩نػػب كشػػف الػػركبتٌن كالقػػدمٌن، لكػػن يي 
ػػػػالقػػػػدمٌن إف دل يكػػػػن م كػػػػره كشػػػػف الػػػػركبتٌن، كُب كجػػػػوب كشػػػػف اليػػػػدين ، كيي اتخففن

 قوالف:
 . كيكفي كضع جزء من كل كاحد من ىذه األعضاء.(ِ): أنو ال ٩نبأصحهما

كاالعتبػػار ُب اليػػدين ببػػاطن الكػػف، سػػواء فيػػو ابطػػن الراحػػة كابطػػن األصػػابع، 
ًطنػىٍيهمػػػا أجػػػزأه، كإف اقتصػػػر علػػػى ظػػػاىر الكفػػػٌن أك جػػػ زء فػػػإف اقتصػػػر علػػػى بعػػػض ابى

 منهما دل ٩نزئو.
تىػػافً  كقػػاؿ احملػػاملي: الػػذم يتعلػػق بػػو السػػجود  الر احى

. كعلػػى القػػوؿ بوجػػوب  (ّ)
 كشفهما: يكفيو كشف جزء من كل منهما.

كاالعتبػار ُب القػدمٌن ببطػوف األصػابع. كفيػو كجػو: أنػو يكفيػو أف يسػجد علػى 
 .(ْ)ظهر قدميو

كلو قعد ككضع إحدل الكفٌن أك القدمٌن لقطعو أك غًنه، سقط الفرض فيهػا، 

                                                                            
يكن عليو إعادة، ك٩نب أف ييباشر براحتيو األرض ُب اٜنرًٌ كال د كال أحب ىذا ُب ركبتيو 

أف ييفضي بقدميو  بل أيحب أف يكون مسترتين ابلثياب، كأيحب إف دل يكن الرجل متخففنا
"  إذل األرض كال يسجدا متنعًٌبلن

: قالو بعض الشارحٌن ٟنذا الكتاب،  ُٖٔ/ّ، ككفاية النبيو ُِٕ/َِ( قاؿ ُب اٟنداية ُ)
 ىكذا، كدل ييصىر ح بذكرىم.

 : "ىو اٞننصوص ُب عامة كتب الشافعي". ِْٗ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمِ)
 : "قالو احملاملي ُب )التجريد(، كالصحيح األكؿ". ِْٗ/ّموعُب اجمل ( قاؿ النوكمّ)

 الراحتاف: مثىن الر احىة: كىي اٍلكىٌف، كاٛنمع: رىاحه.
 . مادة: ركح.ُْٔ/ِ، لساف العرب: َّٖ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 

-ر٘نهما هللا-عن صاحب )الفركع(، قاؿ الرافعي كالنوكم ُِٗ/ِنقلو العمراشل ُب االبياف( ْ)
 كالصحيح أف االعتبار ُب القدمٌن ببطوف األصابع.: 

  .ُْٔ/ِ، النجم الوىاج: ِْٗ/ّ، اجملموع: ُِٓ/ُانظر اٞنسألة ُب: فتح العزيز: 
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. ك٩نػػػب كشػػػف جػػػزء ٣نػػػا (ُ)، كحكػػػم السػػػلمية مػػػا تقػػػدـالز نٍػػػدً كال ٩نػػػب كضػػػع طػػػرؼ 
 يبلقي من اٛنبهة موضع السجود.

 

، بػػل ٩نػػب كيفيػػة كضػػع اٛنبهػػة، فػػبل يكفػػي ُب كضػػعها اإلمسػػاس  األمــر الثــاين:
فلػو  .رأسو كعنقػو حػ، يسػتقر جػزء مػن جبهتػو كيثبػت بًًثقىلً  أف يػىتىحىامىلى على مصبله

سجد على قطن ك٥نوه، أك حشػيش، أك شػيء ١نىٍشيػوٌو بػذلك كجػب أف يػىتىحىامىػلى عليػو 
يػىٍنكىًبسى ح، 

، فػإف دل يفعػل دل اٍلمىٍحشيػوًٌ كيظهر أثره على يدو لو فيًرضىػٍت ٓنػت ذلػك  (ِ)
 ٩نزئو.

رأسػػػػو كال ييًقل ػػػػو رخػػػػيأف يي  (ّ)قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ: يكفػػػػي عنػػػػدم/
، كال حاجػػػػة إذل (ْ)

 .(ٓ)التحامل بل كيفما فرض موضع السجود
كموضػع السػجود حائػله متصػل بػو  (ٔ)شرتط أف ال يكػوف بػٌن اٞنوضػوع منهػاكيي 

ػٍورً يتحرؾ ُنركتو ُب قيامو كقعوده كغًن٨نا، فلو سجد على طرفو أك   عمامتػو ك٨نػا  (ٕ)كى
                              

( أم: حكم اٞنسألة ُب السليمة كما تقد ـ ذكره آنفنا ُب النص احملقق، حوؿ كضع اليدين ُ)
 فما بعدىا. ُّٓكالركبتٌن كالقدمٌن، صػ

ٍمتيها ابلرتاب. كاسم ذلك الرتاب  يػىٍنكىًبسى ( ِ) ، يقاؿ: كىبىٍستي النهر كالبئر كىٍبسنا: طىمى : من كىبىسى
ا قالوا: كىبىسى رأسىو، أم أدخلو ُب ثيابو. كيقاؿ: رجله أٍكبىسي بٌنًٌ -ابلكسر-ًكٍبسه  ، كرّن 

بىًس، للذم أقبلٍت ىامىتيو كأدبرٍت جبهتيو. ، العٌن: ٗٔٗ/ّانظر: الصحاح:  الكى
 . مادة: كبس.ُّٓ/ٓ

 /أ(.ُْٗ( هناية ؿ: )ّ)
 .يقاؿ: أىقىل  الش ٍيء: ٘نلو كىرىفعو. كأىقىل  اٛنٍىر ةى، أم: أىطىاؽى ٘نىٍلىها: ( ييقٌلوْ)

 . مادة: قلل.ٕٔٓ/ِ، اٞنعجم الوسيط:  ِٗٓ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
 : "كاٞنذىب األكؿ". ِّْ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم. ُٓٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)
 ( أم: من اٛنبهة. ٔ)
تسمية -: الدكر. يقاؿ: كىارى الرجل الًعمامة كىٍورنا: أىدىارىىىا على رأسو، ككل دىٍكرو كىٍوره الكىور (ٕ)

كىو ٍرتي الشيء، إذىا مبالغة، كمنو ييقاؿ:   -ابلتشديد–، كاٛنمع أىٍكوىاره، كىكىو رىىىا -ابٞنصدر
. ِْٕ/ُ، ٢نتار الصحاح: ّْٓ/ِلىفىٍفتىوي على جهة االستدارة. انظر: اٞنصباح اٞننًن: 

 مادة: كور.
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عاٞنػػػػا بتحر٬نػػػػو بطلػػػػت  ايتحركػػػػاف ُنركتػػػػو دل يصػػػػح سػػػػجوده، ٍب إف فعػػػػل ذلػػػػك عامػػػػدن 
كالعمامػة  (ُ)كيػمًٌ أعػاد السػجود، كلػو كػاف طػرؼ ال أك جػاىبلن  اصبلتو، كإف كاف نسػين 

. كقيػػل: ال يصػػح، كقطػػع بػػو (ِ)ال يتحػػرؾ ُنركتػػو صػػح علػػى الصػػحيح كالػػذيل طػػويبلن 
 .(ّ)القاضي

ذيػل غػػًنه أك طػرؼ عمامتػو، أك علػى ظهػر رجػل أك امػػرأة كأمػا لػو سػجد علػى 
، أك (ْ)كبقػػرة كشػػاة ك٘نػػارة  ؛كدل تقػع بشػػرتو علػػى بشػػرهتا، أك علػػى ظهػػر حيػػواف طػػاىر
إذا حصػػلت ىيئػػة السػػجود.  احيػػواف ٤نػػس كالكلػػب كعليػػو ثػػوب طػػاىر فيصػػح قطعنػػ

اٞنصػلي ابٛنبهػة؛ . ىذا كلو إذا أمكنػت مباشػرة (ٓ)هركره على الظ  قاؿ اٞنتورل: لكن يي 
ػةه ر أبف كاف على جبهتػو فإف تعذ   كعليػو مشػقة  ًعصىػابىةً كسػجد علػى ال عىصىػبػىهىاك  ًجرىاحى

شػػػػديدة ُب إزالتهػػػػا صػػػػحت صػػػػبلتو، كال إعػػػػادة علػػػػى اٞنػػػػذىب، إال أف يكػػػػوف ٓنػػػػت 
. كلو عصب جبهتو بًعصىابىةو مشقوقة ٜناجة أك لغًن حاجػة كسػجدى (ٔ)العصابة ٤ناسة

 . (ٕ)ا من جبهتو فصبله أجزأه، كفيو الوجو اٞنتقدـًشق يػٍهى  بػىٌٍنى شيء ما  كمس
 

                              
ـه، كىًكمىمىةه. اٍلكيمْ ( ُ) ا  للقميص: مدخل اليد ك٢نرجها من الثوب، كاٛنمع أىٍكمى

 . مادة: كمم.ٕٗٗ/ِ، اٞنعجم الوسيط: ِّٕ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 
 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ِ)

 .ِّٔ/ُ، الركضة: ُِٓ/ُ، فح العزيز: ُّٗ/ِ، الوسيط: ُٔٔ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 
 .َٕٔ/ِ( انظر: التعليقة: ّ)
: أنثى اٜنمار، كقيل: )اٜنمارة( لفظ خاص ابلذكور، ال تلحقو اٟناء، كإ٧نا تسمى اٜنمارة( ْ)

  .ُْٓ/ّْ، لساف العرب: ُّ/ُاٜنمار )أاتف(. انظر: ٢نتار الصحاح: أنثى 
 .ِْْ/ّ، اجملموع: ُُٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٓ)
 : "اتفق عليو األصحاب". ِْْ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٔ)

، ُٔٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ُُٓ، التتمة، كتاب الصبلة: ص/ُِٕ/ِكانظر: اٜناكم الكبًن: 
 .ّْٔ/ّ، اجملموع: ُِٓ/ُ، فتح العزيز: ُِٕ/ِالبياف: 

( أم: ٩نيء ىنا الوجو الذم حكاه ابن كج كالدارمي، فبل يكفي أبف ٬نس  من جبهتو ٕ)
 .ِ، ىامشُّٓتقدمت اإلشارة إذل ما حكا٨نا ُب صػفقط، بل ال بد أف يباشر األرض. 
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 كًلوىٍضًع جبهتو ثبلث ىيئات: ،ىيئة الساجد: (ُ)الثالث
علػى شػيء مرتفػع  جبهتو: أف تكوف أىعىًاٍليًو أعلى من أىسىاًفًلو، أبف كضع األوىل

ٍقػػوًه (ِ)ك كػػافي رأسػػو أعلػػى مػػن حى
علػػى ىػػذه زئػػو إال أف ال يػػتمكن منػػو إال فػػبل ٩ني  (ّ)

 اٟنيئة.
جزئػو، كقػد ٪نصػل ذلػك مػع كػوف أعلى من أىعىالًٍيو، فيي  أىسىاًفليوأف تكوف الثانية: 

 .قليبلن  اموضع الرأس مرتفعن 
ػػاًفليو، فػػبل تصػػح علػػى الصػػحيحالثالثــة:  أف تسػػتوم أىعىالًٍيػػو كأىسى

رت . كلػػو تعػػذ  (ْ)
اٛنبهػػػة عليهػػػا، أـ اٟنيئػػػة اٞنطلوبػػػة ٞنػػػرضو أك غػػػًنه، فهػػػل ْنػػػب كسػػػادة أك ٥نوىػػػا ليضػػػع 

 فيو كجهاف: ،يكفي خفض الرأس إذل اٝند اٞنمكن من غًن كضع ؟
. كال خػػبلؼ أنػػو لػػو (ٔ). كعنػػد غػػًنه الثػػاشل(ٓ): األكؿ-عنػػد الغػػزارل- أظهرمهــا

ا الطمأنينػػة ُب عجػػز عػػن اال٥ننػػاء أشػػار ابلػػرأس، فػػإف عجػػز فبطرفػػو، كقػػد يشػػرتط أيضنػػ
 .(ٕ)السجود على ما سيأٌبالسجود، كأف ال يقصد هبىوًيًٌو غًن 

 

، ، فالسػػنة أف يضػػع السػػاجد علػػى األرض ركبتيػػو أكالن (ٖ)وأمــا أكمــل الســجود

                              
 ( األمر الثالث. ُ)
 بت ىو األصح لغة. ( ُب األصل: )كانت(، كاٞنثِ)
، كأىٍحقاءه، كحيًقْى، كًحقاءه.اٜنىٍقوي  (ّ)  : الكىٍشحي، كقيل: معقد اإلزار، كاٛنمع: أىٍحقو

 . مادة: حقو.ٖٕ/ُ، ٢نتار الصحاح: ْٔٓ/ّاحملكم كاحمليط: انظر: 
النجم الوىاج: ، ّّٔ/ُ، الركضة: ِِٓ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: فتح العزيز: ْ)

ِ/ُْٖ. 
 .ُّٗ/ِ( أم: أنو ْنب كسادة أك ٥نوىا ليضع اٛنبهة عليها. انظر: الوسيط: ٓ)
( أم: أنو يكفي خفض الرأس إذل اٝند اٞنمكن من غًن كضع. انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)

، ُِٓ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-. قاؿ الرافعيُْٖ/ِ، النجم الوىاج: ُٖٔ/ِ
 : "ىذا أشبو بكبلـ األكثرين". ّّٔ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-كالنوكم

 من النص احملقق.  ْْٓ( سيأٌب ذلك ُب صػٕ)
 من النص احملقق.  ُّٓ( سبق أقل السجود صػٖ)
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كضػع جبهتػو قبػل يديػو، أك يديػو قبػل  (ُ)ٍب يديو، ٍب جبهتو كأنفو. قاؿ ُب األـ: فإف/
 .(ِ)ركبتيو، كرىتو

 .(ّ)قاؿ الشيا أبو حامد: كاٛنبهة كاألنف كعضو كاحد، يقدـ أيهما شاء
 .(ْ)ستحب أف يضعهما دفعةن كاحدةن غًنه: يي  كقاؿ
. قاؿ ُب األـ: فإف أىخ رى التكبًن كيي  ستحب أف يك  لو كيبتدئو مع ابتداء اٟنًومًٌ

، كفيو القػوالف (ٕ)ه بو كجو. كُب مدًٌ (ٔ)، أك ترؾ التكبًن، كرىتو معتدالن ، أك ك   (ٓ)عنو
 . كال يرفع اليد معو. (ٖ)السابقاف
ستحب أف يسبح ُب السجود، ك ٪نصػل أصػل السػنة بقولػو: )سػبحاف هللا(، كيي 

. كقػػاؿ (ٗ)، ثػػبلاثن (سػػبحاف ريب األعلػػى)أك )سػػبحاف ريب(. كأدسل الكمػػاؿ أف يقػػوؿ: 
ضػيف . كاألكمػل زايدة التسػبيح، كأف يي (َُ)ستحب أف يضيف إليو: كُنمدهٗناعة: يي 

كجهػي للػذم خلقػو اللهم لك سػجدت، كبػك آمنػت، كلػك أسػلمت، سػجد »إليو: 

                              
 /ب(.ُْٗ( هناية ؿ: )ُ)
 .ُّٔ/ُ( انظر: األـ: ِ)
 .ُٓ/ُ، فتح الوىاب: ِِْ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
 .َّٔ/ُ: بشرح زين بن أرسبلف، فتح الر٘نن  ِّّ/ُ، الغرر البهية: ِْْ/ّ( اجملموع: ْ)
 ( أم: اٟنوم. ٓ)
 .ُّٔ/ُ( انظر: األـ: ٔ)
: "اٞنذىب أنو يستحب مىْد التكبًن بو، كفيو  ُِْ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ٕ)

 ".قوؿ ضعيف حكاه اٝنراسانيوف: أنو يستحب أف ال ٬نده
 . ُّٓفيو القوالف السابقاف ُب الركوع، ُب مد التكبًن كعدمو، راجع النص احملقق صػ( ٖ)
، ُِٖ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُّ/ُ، التنبيو: ّٕٓ/ِ، التعليقة: ُّّ/ُانظر: األـ: ( ٗ)

 .ِّْ/ّاجملموع: 
"قاؿ ابن الصباغ، كالشيا أبو نصر: األكذل :  َُِ/ُِب البياف -( قاؿ العمراشل ر٘نو هللاَُ)

، كألف فيو زايدة ٘ند". كُب أسىن -ملسو هيلع هللا ىلص -عن النيب -هنع هللا يضر-أف يقولو؛ كقد ركاه حذيفة
كانظر: ُنر  : "كبو صرح البندنيجي كابن الصباغ كالركايشل كغًنىم". ُِٔ/ُاٞنطالب

 .ّٖٔ/ِ، التعليقة: ْْ/ِاٞنذىب: 
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سػبوح ». كإف أضػاؼ إليػو: (ُ)«ٚنعو كبصره، تبارؾ هللا أحسن اٝنػالقٌن ره كشق  كصو  
. كُب بعػػػػض نصػػػػوص الشػػػػافعي، أنػػػػو ا، كػػػػاف حسػػػػنن (ِ)«قػػػػدكس رب اٞنبلئكػػػػة كالػػػػركح
ـ ُب الركػوع أف اٞنسػتحب لئلمػاـ تقػد  . كمػا (ّ)كرًقًّػا( ادن تعبْػ ايقوؿ: )سجد كجهػي حقنػ

 يعود ىنا.  ،ماذا، كللمنفرد ماذا ؟
ستحب للمنفرد أف ٩نتهد ُب الػدعاء فيػو، كإف أراد االقتصػار علػى التسػبيح، كيي 

ريػد . يي (ْ)أك الدعاء، فالتسبيح أكذل. قػاؿ الشػيا عػز الػدين: الػدعاء أفضػل مػن الػذكر
-أف النػػيب مكرك  . (ٓ)د علػػى الػػدعاء اٞنػػركممػػا زاد علػػى اٞنػػركم. كقػػاؿ ُب األـ: ال يزيػػ

 ًخػرىهي،أكلػو كآ كىًجل ػوي، ًدق ػوي  ،اللهم اغفر رل ذنيب كيل ػوي  »:(ٔ)يكاف يقوؿ ُب سجوده  -ملسو هيلع هللا ىلص
أعػػػػوذ برضػػػػاؾ مػػػػػن اللهػػػػم إشل »سػػػػتحب أف يػػػػدعو ّنػػػػػا ركم: . كيي (ٕ)«ًسػػػػر هي ك  وي بلنيتىػػػػعى 

ػػخىًطك ، كّنيعىافىاتػػك مػػن عقوبتػػك، كأعػػوذ بػػك منػػك، ال أيٍحًصػػٍي ثنػػاءن عليػػك، أنػػت  سى
ين. كال نيا كالػػػدًٌ . كلػػػو أف يػػػدعو ّنػػػا أحػػػب مػػػن أمػػػر الػػػدْ (ٖ)كمػػػا أثنيػػػت علػػػى نفسػػػك

                              
لصبلة، ابب الدعاء ُب صبلة ، كتاب إُٕ، رقم: ّْٓ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ُ)

 .-هنع هللا يضر–الليل كقيامو(، من حديث علي بن أيب طالب 
 .ٓ، ىامشُٓٓ( تقدـ ٔنر٩نو ُب صػِ)
 .َُٓ/ِ، النجم الوىاج: ّٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ِِّ/ِ( انظر: البياف : ّ)
 ( ُنثت عنو فلم أجده فيما توصلت إليو من كتبو، كدل أجده ألحد نقلو عنو.ْ)
ٍب يقوؿ ما حكيت أف : " -ر٘نو هللا–: قاؿ اإلماـ الشافعيُّٖ/ُنص عليو ُب األـ  ( مآ)

كاف يقولو ُب سجوده، ك٩نتهد ُب الدعاء فيو رجاء اإلجابة ما دل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسوؿ هللا 
يكن إمامنا فيثقل على من خلفو، أك مأمومنا فيخالف إمامو، كيبلغ من ىذا إمامنا ما دل 

، كمأمومنا ما دل ٫نالف اإلماـ".يكن ثق  بلن
، كالبياف: ُِٗ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت: من اٜناكم الكبًن: ٔ)

 .ّْْ/ّ، كاجملموع: ِِّ/ِ
، كتاب الصبلة، ابب ما يقاؿ ُب ّْٖ، رقم: َّٓ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ٕ)

 .-هنع هللا يضر-الركوع كالسجود(، من حديث أيب ىريرة 
، كتاب الصبلة، ابب ما يقاؿ ُب ْٖٔ، رقم: ِّٓ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ٖ)

 .-رضي هللا عنهما-الركوع كالسجود(، من حديث أيب ىريرة عن عائشة 
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سػػػػػتحب ذلػػػػػك للمػػػػػأمـو لػػػػػئبل ٫نػػػػػالف إمامػػػػػو، كال لئلمػػػػػاـ إال أف يكػػػػػوف اٞنػػػػػأمومٌن يي 
 ١نصورين يعلم برضاىم. 

كػره قػراءة القػػرآف ُب السػجود، فػإف قػػرأ غػًن الفآنػة دل تبطػػل صػبلتو، ككػػذلك كتي 
 .استحب أف يكوف أنفو مكشوفن . كيي (ُ)الفآنة على الصحيح

بطنػو عػن  ييًقػل  بػٌن ركبتيػو كقدميػو، ك  كىي: أف يفرؽ ،الت ٍخوًيىةي ستحب للرجل كيي 
. كأمػػػا اٞنػػػرأة فتضػػػم بعضػػػها إذل بعػػػض. (ِ)ًشػػػٍ و فخذيػػػو، كأف يكػػػوف بػػػٌن قدميػػػو قػػػدر 

 . (ّ)ُب الركوع كاٜنكم ُب اٝننثى كما مر  
ستحب أف يضع يديو نزاء منكبيو، كيعتمد على راحتيػو، كلػتكن أصػابعهما كيي 

كانػػػت   (ْ)قػػػالوا: كالسػػػنة ُب أصػػػابع اليػػػدين إذا/مسػػػتطيلةن ُب جهػػػة القبلػػػة، مضػػػمومةن. 
. (ٔ)السػػػجود فيضػػػمها (ٓ)منشػػػورةن ُب ٗنيػػػع الصػػػبلة، التفػػػريجي اٞنقتصػػػدي  إال ُب حالػػػةي

. (ٖ)، كرجحػػو ابػػن الصػػبلحا: يضػػم أصػػابع اليسػػرل ُب التشػػهد أيضنػػ(ٕ)كقػػاؿ اآلخػػركف
كإ٧نػػا ٪نصػػل كالسػػنة أف ينصػػب قدميػػو، كأف تكػػوف أصػػابع رجليػػو موجهػػةن إذل القبلػػة، 

 .(ٗ)ذلك ابلتحامل عليها، كاالعتماد على بطوهنا على اٞنذىب
                              

 ( ىذا الصحيح ُب اٞنذىب، كبو قطع ٗنهور العراقيٌن.ُ)
 .ُْْ/ّع: ، اجملمو ْٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُّْ/ِ، اٜنلية: ُُِ/ِانظر: اٜناك الكبًن: 

 . ِْٗ/ّ، اجملموع: ِْٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 ُّٓ( راجع النص احملقق صػّ)
 /أ(.ُٓٗ( هناية ؿ: )ْ)
، كغاية البياف: ّْٔ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من: الركضة: ٓ)

 . كيقتضيو سياؽ الكبلـ.ِٓٓ/ُ، كفتح العزيز:ٕٗ/ُ
-ِْٓ/ُ، فتح العزيز: ُِِ/ِ، البياف: ُُٓ/ِالتهذيب: ، ُْٔ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٔ)

 .ٕٗ/ِ، ٓنفة احملتاج: ّّٓ/ُ، الغرر البهية: ّْٔ/ُ، الركضة: ِٓٓ
 . ٗٓ/ِ( منهم الركايشل ُب ُنر اٞنذىب ٕ)
 .ُّْ/ّ، اجملموع: ُُْ-َُْ/ِ( انظر: شرح اٞنشكل: ٖ)
، ُنر اٞنذىب: ُِٗ/ِ. كانظر: اٜناكم الكبًن: َُٕ/ٖ( نص عليو ُب اٞنختصر: ٗ)

 . ُٖٖ/ّ، كفاية النبيو: ُُٓ/ِ، التهذيب: ِٓ/ِ
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كقػػاؿ اإلمػػاـ كالغػػزارل: الصػػحيح أنػػو ال يفعػػل ذلػػك، بػػل يضػػع أطػػراؼ أصػػابعو 
كػػػره أف يبسػػػط ذراعيػػػو ُب السػػػجود. كلػػػو طىػػػو ؿى . كيي (ُ)علػػػى األرض كمػػػن غػػػًن ٓنامػػػل

ٍيوً كضػػع اٞننفػػرد السػػجود فلحقتػػو مشػػقةه ابالعتمػػاد أك علػػى كفيػػو  ػػاًعدى علػػى ركبتيػػو.  سى
ٍكًدبى  سػػتحب أف يرفػػع ظهػػره كالكيي  . قػػاؿ القاضػػي ُب الفتػػاكم: لػػو سػػجد فلدغتػػو ٪نىٍػػدى

عقػػربه أك دخلػػت شػػوكةه ُب جبهتػػػو فرفػػع رأسػػو، عليػػػو أف يعػػود إذل السػػجود؛ فػػػإف دل 
دل ٩نػز لػو العػود، فػإف عػاد  ايعد ففي بطػبلف صػبلتو كجهػاف، فأمػا لػو رفػع رأسػو عمػدن 

 .(ِ)بطلت
شػػرتط أف ال كيي  ،والطمأنينــة فيهمــا ركنــان ،فصــل: اجللــوس بــٌن الســجدتٌن

 طيلو كما مػر  . كينبغي أف ال يي (ْ)ي(ّ)ـ ُب  الركوعآخر كما تقد   ايقصد ابالرتفاع شيئن 
سػػتحب أف . كيي (ٔ)، إال ُب صػػبلة التسػػبيح عنػػد مػػن رآىػػا(ٓ)ُب االعتػػداؿ مػػن الركػػوع

يكػػػ  مػػػع اعتدالػػػو مػػػن السػػػجود، كيبتػػػدئ أبف يفػػػرش رجلػػػو اليسػػػرل، ك٩نلػػػس علػػػى 
: أنػػػو  ييضػػػجع قدميػػػو، ك٩نلػػػسيقـــول آخـــرعقبهػػػا، كينصػػػب اليمػػػىن. كفيػػػو 

علػػػى  (ٕ)
 .(ٖ)صدكر٨نا

                              
 .ََِ، البسيط، كتاب الصبلة: ص/ُٗٔ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)
 .ٓٗ( انظر: فتاكل القاضي: ص/ِ)
 .ُٕٓ( راجع النص احملقق صػّ)
 .ّْٕ/ّ( ُب األصل: )السجود(، كاٞنثبت من اجملموع: ْ)
 .ُٕٓ( راجع النص احملقق صػٓ)
 .ِٕٓ/ُ، حاشية البجًنمي: َْٓ/ُ، حاشية اٛنمل: ُٕٖ/ُ( انظر: ٓنفة احملتاج: ٔ)

قاؿ القاضي حسٌن، كصاحبا التهذيب كالتتمة، : " ْٓ/ُْب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم
كالركايشل ُب أكاخر كتاب اٛننائز من كتابو البحر: يستحب صبلة التسبيح؛ للحديث 

اب نظر؛ ألف حديثها ضعيف، كفيها تغيًن لنظم الصبلة الوارد فيها، كُب ىذا االستحب
 ".اٞنعركؼ، فينبغي أال يفعل بغًن حديث كليس حديثها بثابت

( ُب األصل: )إف نصب قدميو، كينصب(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من: ُنر ٕ)
 .ِٔٓ/ُ، كفتح العزيز: ٓٓ/ِاٞنذىب: 

 ىو كجو شاذ".: "ك  ّٓٔ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٖ)
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يكيي  األصػػابع  (ُ)سػػتحب أف يضػػع يديػػو علػػى فخذيػػو قريبػػة مػػن ركبتيػػو  منشػػورٌبى
 (ِ)موجهةن إذل القبلة. قاؿ اإلماـ: كلو انعطفت أطرافها على الركبتٌن فبل أبس،  كلوي

. كيضػم أصػابعهما (ّ)تركهما على األرض من جانيب فخذيو كػاف كإرسػاٟنما ُب القيػاـ
اللهػػػم اغفػػػررل، كاجػػػ شل، كعػػػافين، كارزقػػػين، ». كاسػػػتحب أف يقػػػوؿ: (ْ)علػػػى األصػػػح
                      كار٘نػػػػػػػػػػػػػػػػين، )ضػػػػػػػػػػػػػػػػيف إليهػػػػػػػػػػػػػػػػا . قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػػػػػػػوكم: كاألحػػػػػػػػػػػػػػػػب أف يي (ٓ)«كاىػػػػػػػػػػػػػػػػدشل

. قػػػاؿ اٞنتػػػورل: كأم دعػػػاء دعػػػا بػػػو (ٕ). أبػػػدؿ بعػػػض مػػػا تقػػدـ(ٔ) (كارفػػع عػػػين مقػػػدكرؾ
مثػػػػل األكذل ُب . ٍب يسػػػػجد سػػػػجدة اثنيػػػػة (ٖ)أتىىد ت السػػػػنة، لكػػػػن ىػػػػذا اٞنػػػػركم أفضػػػػل
                              

، كفتح ّٓٔ/ُ( ُب األصل: )منشورة(، مفرد، كالصحيح لغة ىو اٞنثبت، كما ُب الركضة: ُ)
 .ُٕ/ُالوىاب: 

 ، كبو يستقيم اٞنعىن.ُٗٔ/ِ( اٞنثبت بٌن اٞنعقوفتٌن من هناية اٞنطلب: ِ)
 .ُٗٔ/ِ( يعين: يكوف بذلك اتركنا للسنة. انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 .ّّٓ/ُ، الغرر البهية: ّْٕ/ّ، اجملموع: ِٓٓ/ُز: ( انظر: فتح العزيْ)
، كتاب الصبلة، ابب الدعاء بٌن َٖٓ، رقم: ِِْ/ُ( أخرجو أبو داكد ُب سننو: )ٓ)

، أبواب الصبلة، ابب ما يقوؿ ِْٖ، رقم: ٕٔ/ِالسجدتٌن(، كالرتمذم ُب جامعو: )
، كتاب إقامة الصبلة، ٖٖٗ، رقم: َِٗ/ُبٌن السجدتٌن(، كابن ماجو ُب سننو: )

، ُِِ/ِكالبيهقي ُب السنن الك ل: )كالسنة فيها، ابب ما يقوؿ بٌن السجدتٌن(، 
، كتاب ٗناع أبواب صفة الصبل، ابب ما يقو ؿ بٌن السجدتٌن(، كصححو َِٕٓرقم: 

(، مشكاة َٖٓ، رقم: ِ/ُُب: صحيح كضعيف سنن أيب داكد: ) -ر٘نو هللا-األلباشل
، رقم: َّٖ/ّ(،  سلسلة األحاديث الصحيحة: )ُْ، رقم: ِّٖ/ُاٞنصابيح: )

ُُّٖ .) 
: "كلفظ أيب داكد: )اللهم اغفر رل، كار٘نين، كعافين،  ّْٕ/ُّب اجملموع قاؿ النوكم (ٔ)

كاىدشل، كارزقين(، كلفظ الرتمذم مثلو لكنو ذكر: )كاج شل كعافين(، كَب ركاية ابن 
ماجو: )كارفعين( بدؿ )كاىدشل(، كُب ركاية البيهقي: )رب اغفر رل، كار٘نين، كاج شل، 

االحتياط كاالختيار أف ٩نمع بٌن الركاايت كأيٌب َنميع ألفاظها كىي كارفعين، كاىدشل(، ف
 سبعةه: اللهم اغفر رل، كار٘نين، كعافين، كاج شل، كارفعين، كاىدشل، كارزقين". 

 ( لعل اٞنراد : كلو أف يبدؿ بعض ما تقدـ. كهللا أعلم.ٕ)
 .ّْٕ/ّ، كالنقل عنو ُب اجملموع: ِٕٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٖ)
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كاجباهتػػػا، كمنػػػدكابهتا. ٍب إف كػػػاف ُب ركعػػػة ال يعقبهػػػا تشػػػهد، كىػػػي األكذل، كالثالثػػػة، 
. (ّ). كُب األـ: أنػػػػو يقػػػػـو(ِ)، ٍب يػػػػنهضا: أنػػػػو يسػػػػتوم قاعػػػػدن (ُ)فػػػػالنص ُب اٞنختصػػػػر
 كلؤلصحاب طرؽ:

 : أف فيو قولٌن:أشهرىا
 .(ْ): أنو يقـو كال ٩نلسأحدمها

، تي : أنو ٩نلس جلسة وأصحهما  .(ٓ)ى جلسة االسرتاحةسم  خفيفة، ٍب يقـو
ٞنرضو أك ك و أك غًن٨نا  ااٞنصلي ضعيفن  (ٔ): أهنما على حالٌن، فإف كاف/والثاين

 .(ٕ)حب لو أف ٩نلسها، كإال فبلاستي 
سػػتحب أف ٩نلسػػها، سػػواء ُب ذلػػك الفريضػػة، كالنافلػػة، : القطػػع أبنػػو يي والثالــث

ال ٩نلػس لبلسػرتاحة، فيبتػدئ التكبػًن مػع ابتػداء . فإف قلنػا: (ٖ)كيك  حٌن يرفع رأسو
. (َُ)ه، كفيػػو القػػوؿ اٞنتقػػدـ: أنػػو ال ٬نػػدْ (ٗ)الرفػػع، كينهيػػو مػػع انتهػػاء قيامػػو علػػى األصػػح

                              
 .-ر٘نو هللا-( كىو ٢نتصر اإلماـ اٞنزشلُ)
 .َُٕ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ِ)
 .ُّٗ/ُ( انظر: األـ: ّ)
 .ّْٕ/ّ، اجملموع: ِٖٓ/ُ، فتح العزيز: ُُّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)
، اٞنهذب: ٕٔٔ، ٕٓٔ/ِ، التعليقة: ُِّ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)

 .ِٖٓ/ُ، فتح العزيز: َُّ/ِ، اٜنلية: ُُْ/ِ، الوسيط: ُْٕ/ُ
 /ب(.ُٓٗ( هناية ؿ: )ٔ)
 .-ر٘نهم هللا-( عزاه النوكم الرافعي كالعمراشل إذل أيب إسحاؽ اٞنركزمٕ)

 .ّْٕ/ّ، اجملموع: ِٖٓ/ُ، فتح العزيز: ِِٕ/ِانظر: البياف: 
"كهبذا قطع الشيا أبو حامد ُب تعليقو،  : ّْٕ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٖ)

كالبندنيجى، كاحملاملي ُب اٞنقنع، كالفور اسل ُب اإلابنة، كإماـ اٜنرمٌن، كالغزارل ُب كتبو، 
 كصاحب العدة، كآخركف، كنقل الشيا أبو حامد اتفاؽ األصحاب عليو". 

لعزيز: ، فتح إِِ/ِ، البياف: َُّ/ِ( كىو األصح ُب اٞنذىب. انظر: اٜنلية: ٗ)
ُ/ِٖٓ. 

 .ّْٕ/ّ، اجملموع: ْٕٗ/ُ. كانظر: فتح العزيز: ّْٔ( راجع النص احملقق صػَُ)
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 فيو ثبلثة أكجو: ،؟(ُ)كإف قلنا: ٩نلسها،  فم، يبتدئ التكبًني
ػػػأحـــدىا ، كيقػػػـو غػػػًن ا: أنػػػو يبتدئػػػو مػػػع رفػػػع رأسػػػو، كينهيػػػو مػػػع اسػػػتوائو جالسن

 .(ِ)مك 
ػػواثنيهــا . قػػاؿ ، ك٬نػػدْ ا: أنػػو يرفػػع رأسػػو غػػًن مكػػ ، كيبتدئػػو جالسن ه إذل أف يقػػـو

اٞنػػػاكردم: كىػػػذا مفػػػرع علػػػى أنػػػو ٩نلػػػس غػػػًن مفػػػرتش، كاألكؿ مفػػػرع علػػػى أنػػػو ٩نلػػػس 
 .(ّ)امفرتشن 

، ك٬نػػد التكبػػًن إذل أف ا، أنػػو يرفػػع رأسػػو مكػػ ن -كحكػػي عػػن الػػنص-: وأصــحها
 .(ْ)، ك٫نفف اٛنلسةاينتهي قائمن 

كقػاؿ ُب اإلحيػػاء: إنػو يبتػػدئ التكبػًن مػػن كسػط ارتفاعػػو إذل القعػود، كينهيػػو ُب 
ػػ اء هللاكسػػط ارتفاعػػو إذل القيػػاـ، ُنيػػث يكػػوف نطقػػو هبػػ ، ككػػاؼ اعنػػد اسػػتوائو جالسن

أكػ  عنػد اعتمػاده علػػى اليػد للقيػاـ، كالػراء ُب كسػػط ارتفاعػو إذل القيػاـ، فيقػع التكػػ  
. كال أيٌب بتكبًنتٌن (ٓ)عنو إال طرفاه، فهو أقرب إذل التعميمُب كسط انتقالو كال ٫نلو 

 .اقطعن 
. كقػػػاؿ ابػػػن اٞننػػػذر كأبػػػو علػػػي (ٔ)كاٞنػػػذىب أنػػػو ال يرفػػػع يديػػػو ُب ىػػػذا التكبػػػًن

                              
 .ِٕٓ/ُ( ُب األصل: )فهي(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز: ُ)
 : حكاه ابن الصباغ، كقاؿ بو أبو إسحاؽ.  ِِٕ/ُِب البياف -ر٘نو هللا-( قاؿ العمراشلِ)

 .َُّ/ِ، اٜنلية: ُُٗ/ِ، التهذيب: ُُّ/ِاٜناكم الكبًن: ، ُْٖ/ُكانظر: اٞنهذب: 
 .ُُّ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ّ)
كنقلو أبو حامدو عن نص الشافعي". كُب : "ِْْ/ّ( عزاه النوكم فقاؿ ُب اجملموعْ)

: "ٍب إذا أراد القياـ من السجدة الثانية ك  مع رفع رأسو ح، يكوف انقضاء ُّٖ/ُاألـ
 "اموتكبًنه مع قي

 .َِْ/ُ( انظر: اإلحياء: ٓ)
: "كال  مره أف يرفع يديو ُب شيء من الذكر ُب الصبلة اليت ٟنا ركوع  ُِٔ/ُ( ُب األـٔ)

كسجود إال ُب ىذه اٞنواضع الثبلث"، كىو اٞنشهور ُب اٞنذىب، كبو قاؿ أكثر 
 .ْْٔ/ّ، اجملموع: ُّٓ، ُِٓ/ُاألصحاب. انظر ُب ذلك أيضنا: فتح العزيز: 
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. كلػػو جلػػس اٞنصػػلي سػػجدة الػػتبلكة دل يشػػرع لػػو (ِ)سػػتحب رفعهمػػا فيػػو: يي (ُ)الطػػ م
 ـو جاز.جلسة االسرتاحة. كلو دل ٩نلسها اإلماـ فجلسها اٞنأم

 .(ّ)كالصحيح أف ىذه اٛنلسة فاصلة بٌن الركعتٌن ليست من كاحدة منهما
. كتظهػػػر فائػػػدة اٝنػػػبلؼ ُب تعليػػػق (ْ)كعػػػن أيب حامػػػد أهنػػػا مػػػن الركعػػػة الثانيػػػة

 اليمٌن على شيء ُب الركعة الثانية ك٥نوه. 
. كقػػاؿ (ٓ)للسػػجود اتمػػل أف يكػػوف مػػن األكذل تبعنػػكقػػاؿ صػػاحب الػػذخائر: ٪ني 

 . (ٔ)كقدرىا كقدر اٛنلسة بٌن السجدتٌن، كيكره أف يزيد عليها اٞنتورل:
ٍب إذا قػػػاـ مػػػن السػػػجود، أك مػػػن جلسػػػة االسػػػرتاحة، أك جلسػػػة التشػػػهد فلػػػيقم 

كػاف أك  امػرأة، ك٩نعػل بطػوف   ، رجػبلن كاف أك قػواين   اعلى األرض بيديو، ضعيفن  امعتمدن 
 راحتيو ك أصابعو على األرض.

 

، سػػواء قصػػػد بػػػو ايٍعتيػػد  ر  علػػػى كجهػػو كسػػػجد فخػػإذا ىػػػول إذل السػػجود  فــرع:
مػن القيػاـ  عتد بو. كلو خر  السجود أـ ال، إال أف يقصد بوضع جبهتو االعتماد فبل يي 

سػػب سػػػجوده، كعليػػو أف يعػػػود إذل إذل السػػجود دل ٪ني  (ٕ)بعػػد الفآنػػة مػػػن غػػًن قصػػػد/

                              
أبو علي الط م: ىو اإلماـ، شيا الشافعية، أبو علي اٜنسن، كقيل: اٜنسٌن بن قاسم ( ُ)

، من أصحاب الوجوه، كأكؿ من صنف ُب اٝنبلؼ اٞنشهور، كتتلمذ على ابن أيب الط م
ختصر، متوسط عزيز ىريرة كعلق عنو التعليقة، من تصانيفو )اإلفصاح( كىو شرح على اٞن

، َِٖ/ّىػ. انظر: طبقات الشافعية الك ل:  َْٓالوجود، ك)احملرر(. توُب سنة 
 .  ُِٔ/ِهتذيب األٚناء كاللغات: 

 .ّْْ/ّ، كالنوكم ُب اجملموعٕٓ/ِ( نقلو عنو الركايشل ُب ُنر اٞنذىبِ)
، ٓنفة ُّٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٓٓ/ِانظر: النجم الوىاج:  اٞنذىب. ىذا اٞنعتمد ُب( ّ)

 .ٖٕ/ِاحملتاج: 
 .ّٔٔ/ُ، الركضة: ِِٕ/ِ( انظر: البياف: ْ)
 .ْٕ/ِ( انظر: حاشية البجًنمي: ٓ)
 .ُٔٗ/ّ، كفاية النبيو: ّْٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٔ)
 /أ(.ُٔٗ( هناية ؿ: )ٕ)
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كانقلػػب االعتػػداؿ كيركػػع منػػو. كإف ىػػول إذل السػػجود فسػػقط إذل األرض علػػى جنبػػو 
بسػجوده، كإف قصػد بػو االسػتقامة كصػرفو  ايٍعتيػد  ؛ فإف قصد ابنقبلبو السػجود اساجدن 

عن السػجود بطلػت صػبلتو، كإف قصػد االسػتقامة دكف صػرفو عػن السػجود بػل غفػل 
 .(ُ)بو عتدْ أنو ال يي  -الذم قطع بو األكثركف-عنو، فاٞننصوص

ػػكخػػر   ُب أثنػػاء الوضػػوء أنػػو يعتػػد بػػو،  دى التػ بػىػػرْ كنظػػًنه فيمػػا إذا نػػول  اج اإلمػػاـ كجهن
 .(ِ)كقاؿ: ٩نزئو فيما إذا قصد اتباع غر٬نو ُب أثناء الطواؼ

ٍب يسجد، كليس  اكعلى اٞننصوص، ال تبطل صبلتو، كيكفيو أف يعتدؿ جالسن 
ا بطلػػػت صػػػبلتو. كلئلمػػػاـ فيػػػو  قيػػػاـ (ّ)يمػػػن  ليسػػػجدلػػػو أف يقػػػـو  فػػػإف فعلػػػو متعمػػػدن

 بسجوده. السجود كال االستقامة اعتد  . كإف دل يقصد (ْ)احتماؿ
اٞنسألة على ما لػو غسػل رجليػو ُب الوضػوء  الوجو بناءكقاؿ صاحب الذخائر: 

بنيػػة التػ بػىػػْرًد؛ فػػإف كػػاف مػػع حضػػور نيػػة الوضػػوء قػػاؿ العراقيػػوف: الػػنص أنػػو ٩نػػوز، كفيػػو 
العراقيػػوف: ال ٩نزئػػو ، فػػإف ْنػػردت نيػػة التػػ د قػػاؿ ازئػػو قطعنػػكجػػو، كقػػاؿ اٝنراسػػانيوف: ٩ني 

 .(ٓ)، كقاؿ اٝنراسانيوف: كجهاف، فكذا ىنااقطعن 
 

كىػػػػو يشػػػػمل ثبلثػػػػة أركػػػػاف: التشػػػػهد، كالقعػػػػود فيػػػػو، ، (ٔ)القــــول يف التشــــهد
ُب أثنػاء  (ٕ). كالتشػهد كالقعػود فيػو ينقسػماف إذل  كاقعػٌني-ملسو هيلع هللا ىلص-كالصػبلة علػى النػيب

                              
 .ّّٔ/ُ، الركضة: ِْٓ/ُ، فتح العزيز: ُّٕ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ُ)
 .ُُٕ/ِ: هناية اٞنطلب: ( انظرِ)
 ؛ لتضبط بو الصياغة.ّْٓ/ّ( ُب األصل: )ٍب يسجد(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ّ)
، ما ملخصو: كفيما يلزمو احتماالف: أنو يقـو ٍب ُّٕ/ِقاؿ اإلماـ ُب هناية اٞنطلب (ْ)

 يسجد؛ ألنو كما صرؼ سجوده عن الصبلة؛ فكذا ىويو، كىذا أكجو االحتمالٌن. 
 .كاألظهر عندم: أنو يعتدؿ جالسنا، ٍب يسجد؛ ألف اٛنلسة كافية ُب الفصل بٌن السجدتٌن

 .ِٓٔ/ّ( انظر: كفاية النبيو: ٓ)
 ، كىذا الركن الثامن. ُٕٓ( سبق الركن السابع صػٔ)
 .ِٗٓ/ُ( ُب األصل: )كاقص(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز: ٕ)
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ُب آخرىػػا، فالثػػاشل مفػػركض،  (ُ)الصػػبلة، كذلػػك ُب الثبلثيػػة كالرابعيػػة، كإذل  كاقعػػٌني
كسجود السهو عند الػرتؾ، كلػو   ؛كاألكؿ غًن مفركض بل ىو من األبعاض اٞنختصرة

 أخل بو ال تبطل الصبلة.

اثنتاف كاجبتاف:  ؛قاؿ األصحاب: كاٛنلسات اٞنشركعات ُب الصبلة أربع
السجدتٌن كجلسة التشهد األخًن، كاثنتاف سنتاف: جلسة االسرتاحة  اٛنلسة بٌن

. كلو عجز عن القعود، كقدر على القياـ كاالضطجاع قاـ (ِ)كجلسة التشهد األكؿ
ُب موضع القعود؛ ألنو أقرب إذل القعود من االضطجاع. كال يتعٌن للجلوس ُب ىذه 

، أك تػىرىب عى، أك مد   ،تػىوىر ؾاٞنواضع ىيئة أخرل، ككيف جلس أجزأه، سواء   أك افرتشى
رجليو، أك نصب ركبتيو أك إحدا٨نا، أك غًن ذلك، لكن السنة التػ وىْرؾي ُب ىذا 

 .(ّ)التشهد األخًن
 

ففي كيفية  (ْ)ياإلماـ صبلة آخر ُب اإلماـ مع جلس إذا اٞنسبوؽفرع:  
 جلوسو أكجو:

                              
 .ِٗٓ/ُذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز: ( ُب األصل: )كاقص(، ىكُ)
، َُٓ، ُْٖ/ُ، اٞنهذب: ُِٖ، ُِٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: َُٖ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ِ)

 .َْٓ/ّ، اجملموع: ِٗٓ، ِٖٓ/ُ، فتح العزيز: َُّ/ِ، اٜنلية: ُْٓ/ِالوسيط: 
رضي -أيب ٘نيد: "كاحتج أصحابنا ُنديث  ُْٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ّ)

فإذا »أنو كصف صبلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب عشرة من أصحاب النيب  -هللا عنو
جلس ُب الركعتٌن جلس على رجلو اليسرل كينصب اليمىن فإذا جلس ُب الركعة األخًنة 

، رقم: ُٓٔ/ُ، ركاه البخارم: )«قدـ رجلو اليسرل كنصب األخرل كقعد على مقعدتو
، كتاب األذاف، ابب سنة اٛنلوس ُب التشهد(، هبذا اللفظ، قاؿ الشافعي ِٖٖ

كاألصحاب: فحديث أيب ٘نيد كأصحابو صريح ُب الفرؽ بٌن التشهدين، كابقي 
األحاديث مطلقة، فيجب ٘نلها على موافقتو، فمن ركل التورؾ أراد اٛنلوس ُب التشهد 

ؿ، كىذا متعٌن للجمع بٌن األحاديث الصحيحة، ال األخًن، كمن ركل االفرتاش أراد األك 
 كهللا أعلم". -مهنع هللا يضر-سيما كحديث أيب ٘نيد كافقو عليو عشرة من كبار الصحابة 

 .ُْٓ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموعْ)



 

 
547 

 .(ِ)امفرتشن  (ُ)، أنو ٩نلس/-كىو منصوص-: أصحها
: أنو يػىتػىوىر ؾي فيو متابعةن واثنيها

(ّ). 
ػػػػْهدو لػػػػو أبف أدرؾ ركعتػػػػٌن مػػػػع اإلمػػػػاـ جلػػػػس واثلثهــــا : أنػػػػو إف كػػػػاف موضػػػػع تىشى

 .(ْ)ا، كإال جلس متوركن امفرتشن 
م عقبهػػا يفػػرتش فيهػػا، إال ُب اٞنسػػبوؽ الػػذم سػػلًٌ قػػاؿ القاضػػي: كػػل جلسػػة ال يي 

ػػػاسػػػتخلفو اإلمػػػاـ؛ فإنػػػو ٩نلػػػس ُب آخػػػر صػػػبلة اإلمػػػاـ  كمػػػا يراعػػػي صػػػبلتو ُب   امتوركن
 .(ٓ)القنوت كاٛنهر

ػػ . كلػػو جلػػس اٞنصػػلي ُب التشػػهد األخػػًن كعليػػو (ٔ)اكقػػاؿ القفػػاؿ: ٩نلػػس مفرتشن
 سجود سهو فوجهاف:

 .(ٕ): يتورؾ، كقاؿ الركايشل: ىو ظاىر اٞنذىبأحدمها
.  كييتصور أف (ٗ) ٍب سلمي ا، فإذا سجد جلس متوركن (ٖ): يفرتشوأصحهما

                              
 /ب(.ُٔٗ( هناية ؿ: )ُ)
، فتح العزيز: ُْٓ/ِ، الوسيط: ُٕٔ/ِ، هناية اٞنطلب: ُّٗ/ُانظر: األـ:  (ِ)

: "كبو قطع  ُْٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمّٔٔ/ُ، الركضة: ِٗٓٓ/ُ
 اٛنمهور". 

 .-ر٘نهم هللا-حكاه إماـ اٜنرمٌن، ككالده أبو دمحم اٛنويين، كالرافعي( ّ)
 .ِٗٓٓ/ُالعزيز: ، فتح ُٕٔ/ِانظر: هناية اٞنطلب: 

 .ِٗٓ-ِٖٓ/ُُب فتح العزيز:  -ر٘نو هللا-( حكاه الرافعيْ)
 .ٕٕٓ/ِ( انظر: التعليقة: ٓ)
 .ِّٓ/ّ، كفاية النبيو: َُِ-ُُٗ/ِ( انظر: التهذيب: ٔ)
 : "قالو الركايشل ُب التلخيص". َّٓ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-( قاؿ الرافعيٕ)
: "قالو القفاؿ، كساعده األكثركف"، كقاؿ  َّٓ/ُح العزيزُب فت -ر٘نو هللا-( قاؿ الرافعيٖ)

"كبو قطع صاحب العدة، كآخركف، كنقلو إماـ :  ْٕ/ُْب اجملموع -ر٘نو هللا-النوكم
، هناية اٞنطلب: ٕٕٓ/ِ". كانظر اٞنسألة أيضنا ُب: التعليقة: اٜنرمٌن عن معظم األئمة

 .ّْٗ/ُ، مغىن احملتاج: َِّ/ُ، إعانة الطالبٌن: ُْٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٕٕ/ِ
 .ِْٓ/ّ( اٞنثبت من اجملموع: ٗ)
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. (ِ)تىشىْهدىاتو ُب صبلة اٞنغرب. كقد تقدـ تفسًن االفرتاش كالتػ وىْرؾً  (ُ)يتشهد أربعةي
. كالسنة ُب اكالسنة أف ٩نلس ُب سجود التبلكة كالشكر خارج الصبلة متوركن 

أف يضع يده اليسرل على فخذه اليسرل كينشرىا، ك٩نعلها قريبة  االتشهدين ٗنيعن 
اذم رؤكس أصابعو ا  فيو كجهاف: ،لركبة، كىل ييفرٌجها ؟من طرؼ الركبة ُنيث ٓني

 .(ّ)، كصححو ٗناعة منهم الرافعيامقتصدن  ا: نعم يفرجها تفر٩نن أحدمها
: يضػػػػمها، كصػػػػححو ٗناعػػػػة مػػػػنهم النػػػػوكم، كنقػػػػل ٗناعػػػػة االتفػػػػاؽ واثنيهمــــا

اليمػػىن كمػػا ُب اليسػػرل، لكػػن  . كأمػػا اليػػد اليمػػىن فيضػػعها علػػى طػػرؼ الركبػػة(ْ)عليػػو
اٍلميسىبًٌحىةى كييرسل  اٍلًبٍنصىرى ك  اٍٝنًٍنصىرى يقبض 

(ٓ). 
 ثبلثة أقواؿ: الوسطىك  إلهباـكفيما يفعل اب 

مػػػػػع  اإلهبػػػػػاـرسػػػػػل ، كيي ًبٍنصىػػػػػرً الك  ٍنصىػػػػػرً اٝنً مػػػػػع  الوسػػػػػطى: أنػػػػػو يقػػػػػبض أحـــــدمها
سبًٌحىةً اٞن

(ٔ). 

                              
ُب  -ر٘نو هللا-( ُب األصل: )ٍب ييتصور كيسلم(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع، كعبارة النوكمُ)

قاؿ أصحابنا: يتصور أف يتشهد أربع مراتو ُب صبلة اٞنغرب، أبف : " ِْٓ/ّاجملموع
، يفرتش ُب ثبلثة منهن، كيتورؾ يكوف مسبوقنا أدرؾ اإلماـ بعد الركوع، يتش هد أربع مراتو

 ".ُب الرابعة
 . -ر٘نو هللا-( لكين دل أجد تفسًن٨نا فيما سبق من كبلـ اٞنؤلفِ)
ُب  -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمُّٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٔ/ِانظر: الوسيط:  (ّ)

 منهم".كىذا اختيار صاحب الشامل كأكثر اٝنراسانيٌن أك كثًن : " ّْٓ/ّاجملموع
-. قاؿ النوكمُٕ/ُ، اٞنقدمة اٜنضرمية: ّٕٔ/ُ، الركضة: ٗٓ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ْ)

"كبو قطع احملاملي كالبندنيجي كالركايشل كآخركف، كنقل :  ّْٓ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا
 الشيا أبو حامد ُب تعليقو اتفاؽ األصحاب عليو".

يسىبًٌحىةي ٓ)
ىي اإلصبع اليت تلي اإلهباـ ٚنيت بذلك؛ ألنو يشار هبا إذل التوحيد، فهي : ( اٞن

مسبحة منزىة. كيقاؿ ٟنا: السبابة؛ ألهنم كانوا يشًنكف هبا إذل السب ُب اٞنخاصمة 
 . مادة: سبح.ََُ/ُ، اٞنطلع: ْٔٓ/ُانظر: لساف العرب: . ك٥نوىا

ُب  -ر٘نو هللا-لنوكم، كاَُْ/ُِب اٜنلية -ر٘نو هللا-( قاؿ القفاؿ الشاشئ)
 : "كىذا نصو ُب اإلمبلء". ْْٓ/ّاجملموع
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 .(ُ)أسهمابر  بينهما ٪نيىلًٌقي ، كالوسطى اإلهباـ ٪نيىلًٌقي : أنو والثاين
. كُب كيفيػػػة (ِ)اأيضنػػػ اإلهبػػػاـك  كالوسػػػطى: األصػػػح، أنػػػو يقػػػبض والقـــول الثالـــث

 على ىذا كجهاف: اإلهباـكضع 
 .(ّ)كالعاقد ثبلثة كعشرين  اٍلويٍسطىى أيٍصبيًعوً  حىٍرؼً : أنو يقبضها على أحدمها

ًة كالعاقػػػػد لسػػػػبعة كٙنسػػػػٌن، كبعضػػػػهم وأظهرمهــــا : أنػػػػو يضػػػػعها ٓنػػػػت اٍلميسػػػػبًٌحى
كفيو تساىله كمهما فعلو من ىذه اٟنيئات فقد أتى ابلسنة ،يقوؿ: ثبلثة كٙنسٌن

(ْ) . 
 . (ُ()ٕ)ٍب ابن الزبًن (ٔ)ما ركاه ابن عمر (ٓ)كاختار البيهقي

                              
، الركضة: ُّٓ/ُ، فتح العزيز: ُْٔ/ِ، الوسيط: ُٕٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ُ)

ُ/ّٕٔ. 
، ُنر اٞنذىب: َُٓ/ِ، اٜنلية: ُٗٓ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ِ)

 .َٖ/ِة احملتاج: ، ٓنفِٖ/ُ، اٞننهاج: ُّٓ/ُ، فتح العزيز: ٗٓ/ِ
 .ُّٓ/ُ، فتح العزيز: ُٕٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
، ُّٓ/ُ، فتح العزيز: ٗٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُْٔ/ِ( ىذا اٞنذىب. انظر: الوسيط: ْ)

 .َٖ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُٓٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: َٖ/ِ، كفاية النبيو: ّٕٔ/ُالركضة: 
 شيا اإلسبلـ، أبو بكر أ٘ند بن اٜنسٌن البيهقيىو اٜنافظ العبلمة الثبت، ( البيهقي: ٓ)

النػ ٍيسىابيورًم، فقيو جليل، حافظ كبًن، أصورل ٥نرير، قائم بنصرة اٞنذىب أصوالن كفركعنا، 
ىػ. كعاش  ْٖٓىػ، كتوُب ُب عاشر شهر ٗنادل األكذل سنة  ّْٖكلد ُب شعباف سنة 

 .ّٓٔ/ُّ، سًن أعبلـ النببلء: ٖ/ْانظر: طبقات الشافعية الك ل: سنة.  ْٕ
ًكْم  ىو: الصحايب اٛنليل، أبو عبد الر٘نن عبد هللا بن عمر بن اٝنطاب( ٔ) القيرىًشْي، العىدى

، كأمو كأـ اٞنؤمنٌن حفصة: اٞنكي، ٍب اٞندشل، أسلم كىو صغًنه، ٍب ىاجر مع أبيو دل ٪نتلم
؛ أخت عثماف بن مظعوفو اٛنمحي، كلد سنة  ـ، كتوُب سنة  َُٓزينب بنت مظعوفو

 .ِٗ/ّ، كفيات األعياف: َّّ/ْانظر: سًن أعبلـ النببلء: ىػ. ّٕ
، أمًن اٞنؤمنٌن، أبو بكرو، كأبو خبيبو ىو الصحايب اٛنليل، عبد هللا بن الزبًن بن العواـ( ٕ)

-القرشي األسدم اٞنكي، ٍب اٞندشل، كلد اٜنوارم اإلماـ أيب عبد هللا ابن عمة رسوؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، كحواريو، كاف عبد هللا أكؿ مولودو للمهاجرين ابٞندينة، كلد سنة اثنتٌن، كقيل: سنة 

اديه ُب صغار الصحابة، كإف كاف كبًننا ُب العلم إحدل. كلو صحبةه، كركاية أحاديث. ًعدى 



 

 
550 

ػػبًٌحىةً األقػػواؿ كاألكجػػو كلهػػا يسػػتحب لػػو أف يشػػًن  (ِ) كعلػػىي ٍنىػػاهي  ّنيسى فًنفعهػػا  ٬ني
غػػًنه، كفيػػو كجػػو بعيػػد:  (ّ)إذا بلػػغ اٟنمػػزة مػػن قولػػو: إال هللا، ك ال يسػػتحب رفعهػػا ُب/

. كتكػػػوف اإلشػػػارة إذل القبلػػػة، كينػػػوم هبػػػا اإلخػػػبلص (ْ)أنػػػو يرفعهػػػا ُب ٗنيػػػع التشػػػهد

                                                                            
، هتذيب ّٕٗ/ْىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء:  ّٕكالشرؼ كاٛنهاد كالعبادة. كتوُب سنة 

  .ِٔٔ/ُاألٚناء كاللغات: 
عند ذكره األكجو ُب حكم ٓنريك اٞنسبحة -، ْْٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ُ)

ث: ييستحب ٓنريكها، حكاه الشيا أبو حامدو كالبندنيجي : "كالوجو الثال-ابإلشارة
تج ٟنذا ُنديث كائل بن حجرو  أنو كصف  -هنع هللا يضر-كالقاضي أبو الطيب كآخركف، كقد ٪ني

ٍب رفع أصبعو فرأيتو ٪نركها »كذكر كضع اليدين ُب التشهد قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-صبلة رسوؿ هللا 
، ِٕٖٕ، رقم: ُُّ/ِركاه البيهقي نسنادو صحيح: )السنن الك ل:  ،«يدعو هبا

تمل أف يكوف اٞنراد ابلتحريك  ابب: من رأل أهنا أشار هبا كدل ٪نركها(، قاؿ البيهقي: ٪ني
صلى هللا عليو -اإلشارة هبا ال تكرير ٓنريكها، فيكوف موافقنا لركاية ابن الزبًن أف النيب

، ركاه أبو داكد نسنادو صحيح: )سنن «دعا ال ٪نركها كاف يشًن أبصبعو إذا»: -كسلم
، كتاب الصبلة، ابب اإلشارة ُب التشهد(، كأما اٜنديث ٖٗٗ، رقم: َِٔ/ُأيب داكد: 

، «ٓنريك األصبع ُب الصبلة مىٍذعىرىةه للشيطاف»: -النيب ملسو هيلع هللا ىلص-اٞنركم عن ابن عمر عن 
، كتاب ٗناع أبواب صفة ِٖٖٕ، رقم: ُٖٗ/ُ)أخرجو البيهقي ُب السنن الك ل: 

، فليس بصحيح، قاؿ البيهقي: تفر د بو الصبلة، ابب من رأل أنو أشار هبا كدل ٪نركها(
."  الواقدم كىو ضعيفه

ُب  -ر٘نو هللا-حٌسنو اإلماـ األلباشل، «ٍب رفع أصبعو فرأيتو ٪نركها يدعو هبا»كاٜنديث: 
قاؿ ُب سلسلة األحاديث الضعيفة:  -ر٘نو هللا-، لكنو ِٕٖ/ُمشكاة اٞنصابيح: 

: "كأما قوؿ البيهقي: ك٪نتمل أف يكوف اٞنراد ابلتحريك اإلشارة فيها، ال  ّٔٔ/ُِ
: -أم:األلباشل-تكرير ٓنريكها، فيكوف موافقنا لركاية ابن الزبًن، كهللا تعاذل أعلم، قلت
ل، شاذ بقولو: كال ىذا االحتماؿ غًن متبادر، كحديث ابن الزبًن منكر، أك شاذ على األق

 ٪نرًٌكها". 
  .ْْٓ/ّ( ُب األصل: )كأصل(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من اجملموع: ِ)
 /أ(.ُٕٗ( هناية ؿ: )ّ)
 .ِّٓ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-( حكاه الرافعيْ)
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كره اإلشػارة ّنسػبحة اليسػرل. كلوكػاف مقطػوع اليػد اليمػىن سػقطت ىػذه ابلتوحيد. كتي 
 ستحب أف ال ٩ناكز إشارتو. كُب ٓنريكها عند رفعو ثبلثة أكجو:السنة. كيي 

 .(ُ)ٓنريكها، فلو حركها دل تبطلكره : أنو يي أصحها
، فلو حركها بطلت صبلتوواثنيها  .(ِ): ٪نـر
 .(ّ)ستحب ٓنريكها: يي واثلثها

 

      كْنػػػػب الصػػػػبلة علػػػػى  ،فػػػػاٛنلوس لػػػػو كاجػػػػبفصــــل: وأمــــا التشــــهد األخــــًن، 
. (ٔ)ال ْنػب :(ٓ). كقػاؿ اٝنطػايب(ْ)ستحبفيو. كقاؿ ابن اٞننذر: يي  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا 

 :-كقيل: قوالف-كُب كجوب الصبلة على آلو كجهاف، 
 . (ٕ)بْن: ال أصحهما

إف قلنػػػػػػا:  ؛كقيػػػػػػل: ٨نػػػػػػا مبنيػػػػػػاف علػػػػػػى اٝنػػػػػػبلؼ اآلٌب ُب اسػػػػػػتحباهبا ُب األكؿ

                              
 .ُٓٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّٕٔ/ُ، الركضة: ِّٓ/ُاٞنذىب. انظر: فتح العزيز:  ىذا( ُ)
 "حكاه عن أيب علي بن أيب ىريرة، كىو شاذ ضعيف".:  ْْٓ/ُّب اجملموع لنوكم( قاؿ اِ)
 حكاه الشيا أبو حامد كالبندنيجي".: " ْْٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمّ)
، النجم الوىاج: ْٕٔ/ّ، اجملموع: ُُْ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: األـ: ْ)

 .ْٖ/ِاحملتاج:  ، ٓنفةُٔٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ُٔٓ/ِ
بن إبراىيم بن خطاب  اٝنطايب: ىو العبلمة، اإلماـ أبو سليماف اٝنطايب ٘ند بن ١نٌمد (ٓ)

البيٍسيًت، كاف إمامنا ُب الفقو كاٜنديث كاللغة، أخذ الفقو عن أىب بكر القفاؿ الشاشي، 
، ركل عنو الشيا أبو حامد اإلسفرايين، كأبو عبد هللا اٜناكم كأىب على بن أىب ىريرة

اٜنافظ، كأبو نصر دمحم بن أ٘ند بن سليماف البلخي الغزنوم، كغًنىم، كمن تصانيفو: 
انظر:  ىػ. ّٖٖىػ، كتوَب سنة  ُّٗ)معادل الٌسنن(، كىو شرح سنن أىب داكد، كلد سنة 

 .ْٔٗ/ُِببلء: ، سًن أعبلـ النِِٖ/ّطبقات الشافعية الك ل: 
 .ُٔٓ/ِ، النجم الوىاج: ْٕٔ/ّ، اجملموع: ٖٔ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٔ)
، اٜنلية: ٕٕٔ/ِ، التعليقة: ُُٓ-َُٓ/ُ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ٕ)

 .ّٖٔ/ُ، الركضة: ّّٓ/ُ، فتح العزيز: ُِٓ/ِ، التهذيب: َُٖ/ِ
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كىػػذا البنػػاء يقتضػػي تصػػحيح كجوهبػػا، كأف  ،(ُ)سػػتحب فيػػو، كجبػػت ىنػػا، كإال فػػبلتي 
كأمػا التشػهد األكؿ، كاٛنلػػوس «. كمػػا صػليت علػى إبػػراىيم»اٝنػبلؼ ٩نػرم ُب قولػو: 

 فيو، طرؽ: -ملسو هيلع هللا ىلص-لو، فسنتاف، كُب استحباب الصبلة على النيب
. (ّ)سػتحب: الصػحيح، أهنػا تي واجلديـد .(ِ): الالقـدمي : أف فيػو قػولٌن:أشهرىا

 طريقاف: ،تحباب الصبلة على آلو فيوكُب اس
: أنو ينبين على إ٩ناهبا ُب التشهد األخًن، فإف دل نوجبها كىػو األصػح، أحدمها

دل نسػتحبها ىنػا، كإف أكجبناىػا ففػي اسػػتحباهبا ىنػا اٝنػبلؼ السػابق ُب الصػبلة علػػى 
 ، كىو عكس البناء اٞنتقدـ.-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 

صػلى -. فإف قلنا: تسن الصبلة علػى النػيب (ْ) تستحب: القطع أبهنا الوالثاين
للػػذكر إذل غػػًن موضػػعو، كُب بطػػبلف الصػػبلة   كػػاف نقػػبلن  فصػػلى -هللا عليػػو كسػػلم ىنػػا

. ككػػذا إذا قلنػا: ال يصػػلي عليػػو ُب القنػػوت، ككػػذا إذا (ٓ)كػبلـ أيٌب ُب سػػجود السػػهو
أكجبنػػا الصػػبلة علػػى آلػػو ُب األخػػًن، كدل نسػػتحبها ُب األكؿ فػػأتى هبػػا، قػػاؿ النػػػوكم: 

 . كُب اآلؿ ثبلثة أكجو:(ٔ)أنو ال تبطل الصبلة هبذا -بل الصواب-كالصحيح 

                              
ال تسن الصبلة على اآلؿ ُب األكؿ على ":  ِٗ/ُُب اٞننهاج -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمُ)

"كبو قطع أبو إسحاؽ الشًنازم :  ُْٔ/ّكقاؿ ُب اجملموع الصحيح، كتسن ُب اآلخرة"،
كسائر العراقيٌن، كحكى اٝنراسانيوف أنو يبين على كجوهبا ُب التشهد األخًن؛ فإف دل 

 نوجبها كىو اٞنذىب دل تشرع ىنا كإال فقوالف".
 .ُْٔ/ّ، اجملموع: ُّْ/ِبًن: ( انظر: اٜناكم الكِ)
: "كىو الصحيح عند األصحاب، كىو نصو ُب األـ  َْٔ/ّ( قاؿ النوكم ُب اجملموع ّ)

صلى هللا  -إف ترؾ التشهد األكؿ كالصبلة على النيب":  َُْ/ُكاإلمبلء"، كُب األـ 
 ُب التشهد األكؿ ساىينا ال إعادة عليو، كعليو سجدات السهو". -عليو كسلم

 .ّٖٔ/ُ، الركضة: ّّٓ/ُر: فتح العزيز: ( انظْ)
، فتح ٗٗٓ/ِ، البياف: ِٗٔ/ِهناية اٞنطلب: /ب، ِِّاٛنواىر البحرية: ؿ( انظر: ٓ)

 .ُِٕ/ْ، اجملموع: ُٖ/ِالعزيز: 
 .ُِٓ/ْ( انظر: اجملموع مع تكملة السبكي: ٔ)
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 .(ُ): أهنم بنو ىاشم كبنو اٞنطلبالصحيح
 .(ّ)اكنسلهم أبدن  (ِ)بوف إليو، كىم أكالد فاطمة: أهنم الذين ينسوالثاين
. كقػػػاؿ بعػػػض العلمػػػاء: ىػػػم (ْ): أهنػػػم ٗنيػػػع اٞنسػػػلمٌن إذل يػػػـو القيامػػػةوالثالـــث
 .(ٓ) كنىانىة بن الن ضرقريش أكالد 

                              
األزىرم  ( ىذا ىو الصحيح ُب اٞنذىب، ىو الذم نص عليو الشافعي ُب حرملة، كنقلو عنوُ)

، َُٖ/ِ، اٜنلية: ُٕٓ/ٕكالبيهقي، كقطع بو ٗنهور األصحاب. انظر: اٜناكم الكبًن: 
 .ْٔٔ/ّ، اجملموع: ٕٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: َِْ/ِالبياف: 

كاف عبد مناؼ بن قصي كيكىن أاب عبد مشس، كلد ىامشنا، كاٞنطلب كاٚنو: العىٍيص، 
عبد اٞنطلب كاٚنو شيبة، كليس  كنوفل، كعبد مشس. فأما ىاشم فلم يعقب من كلده غًن

ُب األرض ىامشي  إال من كلد عبد اٞنطلب، كاٞنقد ـ من قريش بنو ىاشم، كىي فصيلة 
 ، كعشًنتو األقربوف، كآلو الذين ٓنـر عليهم الصدقة.-ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا 

عمارتو،  كقيل: بنو عبد اٞنط لب فصيلتو، كبنو ىاشم فخذه، كعبد مناؼ بطنو، كقريش 
، اٛنوىرة: َُِٕ/ّانظر: معجم قبائل العرب:  كبنو كنانة قبيلتو، كمضر شعبو.

ُ/ِٕ/ِٖ. 
، -اهنع هللا يضر-، كأمها خد٩نة بنت خويلد -ملسو هيلع هللا ىلص-بنت رسوؿ هللا دمحم -اهنع هللا يضر- ( ىي فاطمة الزىراءِ)

 .ِّٓ/ِ، معجم الصحابة: ُّٖٗ/ْانظر: االستيعاب: ىػ. ِٖتوفيت سنة 
 حكاه األزىرْم كآخركف".: " ْٔٔ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمّ)
حكاه القاضي أبو الطيب ُب تعليقو عن : " ْٔٔ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمْ)

كغًنه من اٞنتقدمٌن، بعض أصحابنا، كاختاره األزىرم كآخركف، كىو قوؿ سفياف الثورم 
 ركاه البيهقي عن جابر بن عبد هللا الصحايب كسفياف الثور كغًن٨نا".

، النجم ُِٖ/ّ، كفاية النبيو: َِّ/ٔ، ُنر اٞنذىب: ْٔٔ/ٖ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٓ)
 .ُُٔ/ِالوىاج: 

نزار بن النضر بن كنانة: ىو النضر بن كنانة بن خيزى٬ٍنىة بن ميٍدرًكىة بن إلياس بن مضر بن 
ركل ابن الكليبًٌ عن ابن صاحل  .-ملسو هيلع هللا ىلص–مىٍعد بن عدنف. كإذل عدنف كاف يعد رسوؿ هللا 

، إذا انتهى ُب النسب -عليو السبلـ-قاؿ: كاف النيب  -رضي  هللا عنهما-عن ابن عباس
يج ، أخرجو ٗناؿ الدين اٜننبلي ُب التخر «كذب النسابوف»إذل عدنف أمسك، ٍب يقوؿ: 

، رقم: ِّٗ/ُٓ، كالسيوطي ُب جامع األحاديث: )ُٕٓ، رقم: ُّٔ/ّاٜنبًن: 
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احتمػػاؿ  (ُ)، فػػإف أطالػػو ففػػي بطػػبلف صػػبلتو/كػػره إطالػػة التشػػهد األكؿتي فــرع: 
 .(ِ)للقاضي
 

 :وأقلو، فصل: يف أكمل التشهد
 : فقد صح فيو أحاديث:(ّ)أما أكملو
التحيػات اٞنباركػات، الصػلوات الطيبػات هلل، »، أنػو: (ْ): عن ابن عبػاسأحدىا
أيهػػا النػػيب كر٘نػػة هللا كبركاتػػو، السػػبلـ علينػػا كعلػػى عبػػاد هللا الصػػاٜنٌن،  السػػبلـ عليػػك

 .(ٓ)«عبده كرسولو اأشهد أف ال إلو إال هللا، كأشهد أف ١نمدن 
 

                                                                            
(، كاٞنتقي اٟنندم ُب كنز ٕٖٓ، رقم: ُُٕٗٓ/ُ(، كأيضنا ُب ٗنع اٛنوامع: )ُُٔٓٓ
، معجم قبائل العرب: ِّ/ُانظر: اٛنوىرة: (. ُُّٓٓ، رقم: ُْْ/ُِالعماؿ: )

ّ/ْٖٗ. 
 /ب(.ُٕٗ( هناية ؿ: )ُ)
 .َُٖ/ِيقة: ( انظر: التعلِ)
بدأ ابألقل؛  ُّٓىنا ابألكمل، بينما ٞنا تكلم عن السجود صػ -ر٘نو هللا–( بدأ اٞنؤلف ّ)

لعل ىذا تنويو منو إذل ركنية السجود ُب الصبلة، كأف التشهد األخًن إ٧نا ىو كاجب 
كليس بركن، كما ىو اٞنذىب، كالفرؽ بٌن الركن كالواجب ُب الصبلة، أف الركن ال يسقط 
، بل ال بد من االتياف بو، كأما الواجب: فيسقط ابٛنهل  ا كال سهونا كال جهبلن عمدن

، فتح ُٕٖ/ِ، الوسيط: ّْٕ/ُانظر: اٛنمع كالفرؽ: ك٩ني  بسجود السهو. كالنسياف، 
 .ُُٖ/ْ، اجملموع: َُُ/ِالعزيز: 

ىو: الصحايب اٛنليل، ح  األمة، كفقيو العصر، كإماـ التفسيًن، أبو العباس عبد هللا بن ( ْ)
بىة بن ىاشم، القيرىًشي، اٟنامشي، اٞنكي، األمًن  عباس يػٍ هنع هللا يضر، مولده -بن عبد اٞنطٌلب شى

 ىػ. ًٖٔبًشٍعًب بين ىاشم قبل عاـ اٟنجرة بثبلث سنٌن. كتوُب سنة 
 .َّٖ/ْ، سًن أعبلـ النببلء: ِْٕ/ُانظر: هتذيب األٚناء كاللغات: 

تاب الصبلة، ابب التشهد ُب ، كَّْ، رقم: َِّ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ٓ)
 الصبلة(.
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التحيػات هلل كالصػلوات كالطيبػات، السػبلـ »، أنػو: (ُ): عن ابن مسػعودواثنيها
أيها النيب كر٘نة هللا كبركاتو، السبلـ علينا كعلى عباد هللا الصػاٜنٌن، أشػهد أف  عليك

 .(ِ)«ال إلو إال هللا، كأشهد أف دمحما رسوؿ هللا
التحيػػػات هلل، الزاكيػػػات هلل، »، أنػػػو: -هنع هللا يضر- عػػػن عمػػػر بػػػن اٝنطػػػاب واثلثهـــا:

، السػػػبلـ عليػػػك أيهػػػا النػػػيب كر٘نػػػة هللا كبركاتػػػو، السػػػبلـ علينػػػا الصػػػلوات الطيبػػػات هلل
عبػػػػػػػده  اكعلػػػػػػػى عبػػػػػػػاد هللا الصػػػػػػػاٜنٌن، أشػػػػػػػهد أف ال إلػػػػػػػو إال هللا، كأشػػػػػػػهد أف ١نمػػػػػػػدن 

 .(ّ)«كرسولو
التحيػػات الطيبػػات الصػػلوات »، أنػػو: (ْ)األشػػعرم: تشػػهد أيب موسػػى ورابعهــا

                              
بن غافل بن حبيب بن مشىًٍا بن فىاًر بن ٢نزـك  ىو: الصحايب اٛنليل، عبد هللا بن مسعود (ُ)

ةى بن إلياس بن مضر بن نزار.  ٍيًل بن ميٍدرىكى بن كاىل بن اٜنارث بن ٕنيم بن سعد بن ىيذى
فقيو األٌمة أبو عبد الٌر٘نن اٟنيذىرلْ اٞنكي اٞنهاجرم البدرم حليف بين زىرة،   اإلماـ اٜن 

كاف من السابقٌن األكلٌن كمن اٛنباء العاٞنٌن، شهد بدرنا، كىاجر اٟنجرتٌن، كمناقبو 
 ىػ. ِّتوُب سنة  غزيرة، ركل علمنا كثًننا.
 .ِٖٖ/ُ، هتذيب األٚناء كاللغات: َِٖ/ّانظر: سًن أعبلـ النببلء : 

، كتاب األذاف، ابب التشهد ُب َُِِ، رقم: ّٔ/ِ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ِ)
، كتاب الصبلة، ابب التشهد ُب َِْ، رقم: َُّ/ُاآلخرة(، كمسلم ُب صحيحو: )

 الصبلة(.
، كتاب الصبلة، ابب التشهد ُب ََّ، رقم: ُِْ/ُ( أخرجو مالك ُب موطئو: )ّ)

، ابب كمن كتاب الرسالة إال ما كاف معادنا(، ِّٕ/ُ)الصبلة(، كالشافعي ُب مسنده: 
، كتاب ٗناع أبواب صفة الصبلة، ِِّٖ، رقم: َِّ/ِكالبيهقي ُب السنن الك ل: )

(، كقاؿ: ٕٗٗ، رقم: ّٖٗ/ُابب كجوب التشهد اآلخر(، كاٜناكم ُب مستدركو: )
: "سنده  ُِٔ/ُ -ملسو هيلع هللا ىلص-"صحيح على شرط مسلم"، كقاؿ األلباشل ُب صفة صبلة النيب

 صحيح". 
بن سيلىٍيًم بن حىض اًر بن  ىو الصحايب اٛنليل، أىبو موسى األشعرم عبد هللا بن قػىٍيسً ( ْ)

، التميمي، اإلماـ الكبًن، صاحب رسوؿ هللا  . توُب سنة ملسو هيلع هللا ىلص، الفقيو اٞنقرئ-حىٍربو
 .َْ/ْ، سًن أعبلـ النببلء: ُِٕٔ/ْانظر: االستيعاب: ىػ. ْْ
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 . (ُ)إذل آخره «..هلل، السبلـ عليك
اًت تىشىػه دى أجػزأه، كنقػل اإلٗنػاع  ػْهدى قاؿ الشافعي كاألصػحاب: أبم ىػذه الت شى

 . (ِ)عليو
 . (ْ)اٞننذر تشهد ابن مسعود، كرجح ابن (ّ)كتشهد ابن عباس أفضل

ككقع ُب األحاديػث ككتػب اٞنػذىب: )سػبلـ عليػك(، )سػبلـ علينػا(، ابلتنكػًن 
فيهما، كبتعريف األكؿ كتنكًن الثػاشل، كبتعريفهمػا، كالكػل جػائز، كاألكمػل تعريفهمػا 

 . ككراءه كجهاف:(ٓ)ىذا اٞنذىب

                              
، كتاب الصبلة، ابب التشهد ُب َْْ، رقم: َّّ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ُ)

 الصبلة(.
، اجملموع ع تكملة السبكي: َٖٔ/ِ، التعليقة: ُٔٓ/ِانظر: اٜناكم الكبًن:  (ِ)

: قاؿ الشافعي: "كهبذا نقوؿ: كقد ركيت ُب التشهد  َُْ/ُ. كُب األـ ْٕٓ/ّ
أحبها إرل؛ ألنو  -هنع هللا يضر-أم: تشهد ابن عباس-أحاديثي ٢نتلفةه كلها فكاف ىذا 

 ".أكملها
: "قاؿ أصحابنا: إ٧نا رجح الشافعي تشهد  ْٕٓ/ّاجملموعُب  -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم( ّ)

 ابن عباس على تشهد ابن مسعودو:
كما »، كلقولو: (ى ې ې ې ې ۉ)لزايدة لفظة )اٞنباركات(، كألهنا موافقةه لقوؿ هللا تعاذل: 

، ابب: َّْ، رقم: َِّ/ُ)أخرجو مسلم صحيحو:  ،«ييعلًٌمنا السورة من القرآف
-: إف النيب  َِٕ/ِرجحو البيهقي، قاؿ ُب السنن الك ل: التشهد ُب الصبلة(، ك 

كأقرانو من أحداث الصحابة، فيكوف متأخرنا  -رضي هللا عنهما-علمو البن عباس -ملسو هيلع هللا ىلص
 ".عن تشهد ابن مسعودو كأضرابو

، كُنر اٞنذىب: ِّْ/ِ، كالنقل عنو ُب البياف: ٓٗ( انظر: اإلقناع البن اٞننذر: ص/ْ)
ِ/ْٔ. 

 .ّٖ/ِ، ٓنفة احملتاج: َِٔ/ّ، كفاية النبيو:  َّٕ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
، ََِ/ِك٣نا كرد فيو ذلك ابلتنكًن )سبلـ عليك(، ىكذا، السنن الك ل للبيهقي: )

 (.-ملسو هيلع هللا ىلص–، ابب: التشهد على النيب ِِٖٔرقم: 
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، إذل (ُ)«ابسػػػػػػم هللا، كابهلل، التحيػػػػػػات هلل»: أف األكمػػػػػػل أف يقػػػػػػوؿ: أحــــــدمها
 .(ِ)آخره

التحيػػات اٞنباركػػات، »: أف األفضػػل أف ٩نمػػع بػػٌن اٞنػػركم كلػػو، فيقػػوؿ: واثنيهــا
 .(ّ)«الصلوات الطيبات، الزاكيات هلل

 

التحيػػات هلل، سػػبلـ عليػػك »أف أقلػػو:  -هنع هللا يضر-: فػػركم عػػن الشػػافعي وأمــا أقلــو
هللا الصػاٜنٌن، أشػػهد أف ال إلػػو أيهػا النػػيب كر٘نػة هللا كبركاتػػو، سػبلـ علينػػا كعلػى عبػػاد 

 .(ْ)«رسوؿ هللا اإال هللا، كأشهد أف ١نمدن 
 

                              
، كتاب الصبلة، ابب ما جاء ُب التشهد(، َِٗ، رقم: ِِٗ/ُأخرجو ابن ماجو: ) (ُ)

، كتاب اٞنساجد، ابب نوع آخر من َُِٓ، رقم: َٕ/ِكالنسائي ُب السنن الك ل: )
، كتاب ٗناع أبواب ِِٖٗ، رقم: َِِ/ِالتشهد(، كالبيهقي ُب السنن الك ل: )

-هنع هللا يضر–بل التحية(، من حديث جابر صفة الصبلة، ابب من استحب أك أابح التسمية ق
(، ُُٕٓ، رقم: ُّٗ/ُّب: صحيح كضعيف النسائي: ) -ر٘نو هللا-. كضعفو األلباشل

 (.ُُ، رقم: ِٖٖ/ُمشكاة اٞنصابيح: )
: "كذكر التسمية ُب أكؿ التشهد غًن صحيح  ُِِ/ُِب التهذيب -ر٘نو هللا-كقاؿ البغوم

: "كأما حديث جابرو  ْٕٓ/ُّب اجملموع -هللا ر٘نو-عند أىل اٜنديث". كقاؿ النوكم
الذم ُب أكلو: )ابسم هللا كابهلل(، فركاه النسائي كابن ماجو كالبيهقي كغًنىم كلكنو 

 ضعيفه عند أىل اٜنديث".
 : "كىو خبلؼ اٞنذىب". ُْٗ/ُُب اٞنهذب -ر٘نو هللا-كقاؿ الشًنازم

أبو علي الط م عن بعض : "حكاه  ْٓٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمِ)
 األصحاب".

. ّٗٔ/ُ، الركضة: ّٓٓ/ُ، فتح العزيز: ْٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: َُٔ/ِ( انظر: اٜنلية: ّ)
حكى الرافعي كجهنا غريبنا أف األفضل أف : " ْٖٓ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-كقاؿ النوكم

 ا".يقوؿ: التحيات اٞنباركات الزاكيات كالصلوات هلل؛ ليكوف جامعنا ٟنا كله
 .ّٗٔ/ُ، الركضة: ْٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُِّ/ِ، التهذيب: ُُْ/ُ( انظر: األـ: ْ)
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نسقاط )كبركاتو(، كزايدة: )كأشػهد أف ال إلػو  (ُ)يكالصيدالشل كىجٌو  ابن  كنقل
 إال هللا(.

كاعتػػ  ابػػن سػػريج اٞنعػػىن، فػػاكتفى بػػذكر: السػػبلـ، عػػن الر٘نػػة كال كػػة، فأسػػقط 
التحيات هلل، سبلـ »: كأقلو: (ِ)ك)أشهد(،  فقاؿيلفظيهما، كأسقط )سبلـ علينا(، 

عليػػك أيهػػا النػػيب، سػػبلـ علػػى عبػػاد هللا الصػػاٜنٌن، أشػػهد أف ال إلػػو إال هللا، كأف دمحما 
سػػبلـ ». كركم عنػػو أنػػو أسػػقط مػػع ذلػػك لفػػظ السػػبلـ الثػػاشل، فقػػاؿ: (ّ)«رسػػوؿ هللا

كلمػػػػة   اط أيضنػػػػ، كركم عنػػػػو أنػػػػو أسػػػػق«عليػػػػك أيهػػػػا النػػػػيب كعلػػػػى عبػػػػاد هللا الصػػػػاٜنٌن
. فاٜناصػل ُب )ر٘نػة هللا كبركاتػو(، (ٓ)اأيضنػ (ْ))الصاٜنٌن(، كىذا قد حكى عن غػًنه/

 :(ٔ)ثبلثة أكجو
 .(ٕ): كجوهباأصحها
 : كجوب األكؿ دكف الثاشل. كُب )علينا(، ك)الصاٜنٌن(، ثبلثة أكجو:والثالث

                              
أف أقلو: التحيات هلل، سبلـ عليك أيها النيب كر٘نة هللا، سبلـ علينا كعلى ُب األصل: ) (ُ)

ا رسوؿ هللا(.  عباد هللا الصاٜنٌن، أشهد أف ال إلو إال هللا، كأشهد أف ١نمدن
 .ْٗٓ/ّ(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ايدة: )ال إلو إال هللانسقاط: )كبركاتو(، كز 

: "ىكذا نقلو العراقيوف كالركايشل، ككذا نقلو  ّٗٔ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-كعبارة النوكم
ا رسولو(، كنقلو ابن كجو كالصيدالشل، كأسقطا   البغوم إال أنو قاؿ: )كأشهد أف ١نمدن

ا رسوؿ هللا(".كلمة: )كبركاتو( كقاال: )كأشهد أف ١نم  دن
 .ْٗٓ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ِ)
 .ُِّ/ِ، التهذيب: ُُٓ/ِ، الوسيط: ُٖٕ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
 /أ(.ُٖٗ( هناية ؿ: )ْ)
 ( ٣نن حكي عنو ذلك أيضنا: اإلماـ أبو عبد هللا اٜنىليمي، من كبار األصحاب اٞنتقدمٌن.ٓ)

 .ِّٓ/ِ، البياف: َُِ/ّ، كفاية النبيو: ْٗٓ/ّاجملموع: انظر: 
، ُْٗ/ُ، اٞنهذب: َٕٖ/ِ، التعليقة: ُٔٓ/ِ( انظر اٞنسألة أيضنا ُب: اٜناكم الكبًن: ٔ)

، ّٓٓ، ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ِّٓ/ِ، البياف: ُِّ/ِ، التهذيب: َُٓ/ِالوسيط: 
 .ْٗٓ، ْٖٓ/ّاجملموع: 

 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ٕ)
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 .(ُ): كجوهبماأصحها
 الشهادة الثانية ثبلثة أكجو:: كجوب )الصاٜنٌن(، دكف )علينا(. كُب والثالث
كىػػذا األقػػل متعػػٌن،  فلػػو أبدلػػو ّنعنػػاه كىػػو  .(ِ)رسػػوؿ هللا ا: أف ١نمػػدن أصــحها

 .(ّ)قادر عليو دل تصح صبلتو. كفيو كجو: أنو لو قاؿ: أعلم، بدؿ: أشهد، أجزأه
. قػػاؿ األصػػحاب: (ٓ)، فلػػو غػػًنه فػػالنص ُب األـ: أنػػو ٩نزئػػوميرىتػ بنػػا (ْ)ينبغػػي أف أيٌب بػػو

 ٞنعناه بطلت صبلتو إف تعمد، ك إف دل يغًنه فطرؽ: مبطبلن  اإف غًنه تغيًنن 
 .(ٔ)زئو، أنو ٩ني -كبو قطع اٛنمهور-: أصحها
 .(ٕ): أف ُب إجزائو قولٌنوالثاين
. ك٩نب التتابع بٌن كلماتو، فلو تركو دل ٪نسػب (ٖ)زئو: القطع أبنو ال ٩ني والثالث

 التشهد.
 

                              
 كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. ( ُ)
 فاٜناصل أف ُب قولو: )كر٘نة هللا كبركاتو( ثبلثة أكجوو:: " ْٗٓ/ّ( ُب اجملموع ِ)

 أصحها: كجوهبما. كالثاشل: حذفهما. كالثالث: كجوب األكؿ دكف الثاشل. 
كُب )علينا( ك)الصاٜنٌن( ثبلثة أكجو: أصحها: كجوهبما. كالثاشل: حذفهما. كالثالث:  

ا  كجوب الصاٜنٌن، دكف علينا. كُب الشهادة الثانية ثبلثة أكجوو: أحدىا: كأشهد أف ١نمدن
ا رسولو.  ا رسوؿ هللا. كالثالث: كأف ١نمدن  رسوؿ هللا. كالثاشل: كىو األصح، كأف ١نمدن

ا أنو لو قاؿ: أعلم أف ال إلو إال : " َْٔ/ّ ( ُب اجملموعّ) كحكى القاضي أبو الطيب كجهن
 هللا، بدؿ أشهد، أجزأه؛ ألنو ّنعناه، كالصحيح اٞنشهور أنو ال ٩نزيو كسائر الكلمات".

 ( أم: ابلتشهد.ْ)
 .ُُْ-َُْ/ُ( انظر: األـ: ٓ)
، فتح َٕٖ/ِ، التعليقة: ُْٗ/ُ، اٞنهذب: ُُٓ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: الوسيط: ٔ)

 .َْٔ/ّ، اجملموع: ّٖٓ،ّٗٓ/ُالعزيز: 
 "حكاه اٝنراسانيوف، كصاحب اٜناكم". : َْٔ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمٕ)

 .ُٔٓ/ِكانظر: اٜناكم الكبًن: 
 : "قطع بو القاضي حسٌن، كاٞنتورل".-ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ٖ)

 .َٕٖ/ِ، التعليقة: َْٔ/ّانظر: اجملموع: 
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تسػػػتحب ُب التشػػػهد  -صػػػلى هللا كسػػػلم-النػػػيبتقػػػدـ أف الصػػػبلة علػػػى فصـــل: 
 .(ِ)ُب األخًن (ُ)األكؿ،  كْنبي

كلو قاؿ: )صلى هللا علػى رسػولو(،  ،أف يقوؿ: )اللهم صلًٌ على دمحم( وأقلها: 
. قػػاؿ البغػػوم: كفيػػو دليػػل علػػى أنػػو لػػو قػػاؿ: )اللهػػم صػػلًٌ علػػى (ّ)أجػػزأه، نػػص عليػػو

 .(ٓ)زئو ذلكال ٩ني  . كالقاضي قاؿ:(ْ)النيب( أك )على أ٘ند( أجزأه
 فوجهاف: (،كلو قاؿ: )صلى هللا على دمحم

 .(ٕ)، ك٨نا كالوجهٌن ُب قولو: )عليكم السبلـ((ٔ)زئو: أنو ٩ني أصحهما
، كيرجػػع الضػػمًن إذل دمحم ُب (صػػلى هللا عليػػو)زئػػو أف يقػػوؿ: كفيػػو كجػػو: أنػػو ٩ني 

ا رسوؿ هللا(  . (ٖ) قولو: )كأشهد أف ١نمدن
 شرتط أف أيٌب هبا بعد التشهد.أف يقوؿ: )كآلو(. كيي  وأقل الصالة على اآلل

كمػػا صػػليت »: (ٗ)، كآلػػوي-ملسو هيلع هللا ىلص-سػػتحب أف يقػػوؿ بعػػد الصػػبلة  علػػى النػػيبكيي 
دمحم، كما ابركت على إبػراىيم،  على إبراىيم، كآؿ إبراىيم، كابرؾ على دمحم، كعلى آؿ

 . (َُ)«إنك ٘نيد ٠نيد

                              
 .ُٓٓ األصل: )كيستحب(، كاٞنثبت ىو الصواب، كما مر  ُب صػ( ُبُ)
 من النص احملقق. ِٓٓ، كصػُٓٓ( تقدـ ذلك ُب صػ، ِ)
 .ّٔٓ/ُ، فتح العزيز: ُٕٓ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُُْ/ُ( انظر: األـ: ّ)
 .ُِٔ/ِ( انظر: التهذيب: ْ)
ا : " َٖٖ/ِ( ُب التعليقةٓ)  كاجب، كال ٩نوز أف يقاؿ: أ٘ند كغًنه". -ملسو هيلع هللا ىلص-كتسميتو ١نمدن
، ُنر ُِٔ/ِ، التهذيب: ُٖٓ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٜناكم الكبًن: ٔ)

 .ُٓٔ/ِ، النجم الوىاج: َّٕ/ُ، الركضة: ّٔٓ/ُ، فتح العزيز: ٓٔ/ِاٞنذىب: 
 .ُِٗ/ّ، كفاية النبيو: ْٔٔ/ّ، اجملموع: َُٗ/ِ، اٜنلية: ُٖٓ/ِ( انظر: اٜناكم: ٕ)
 .ّٔٓ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-( حكاه الرافعيٖ)
 ؛ لتضبط بو الصياغة.َُٓ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كأثبت من الوسيطٗ)
، كتاب الدعوات، ابب الصبلة ْٕٕٗ، رقم: َُِ/ٔ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )َُ)

، كتاب الصبلة، ابب َْٔ، رقم: َّٓ/ُملسو هيلع هللا ىلص(، كمسلم ُب صحيحو: )-على النيب
 هنع هللا يضر.–ملسو هيلع هللا ىلص(، من حديث كعب بن عجرة -الصبلة على النيب
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َنميػػع مػػا جػػاء ُب األحاديػػث الصػػحيحة فيقػػوؿ: قػػاؿ النػػوكم: كينبغػػي أف أيٌب 
ػػيًٌ كعلػػى آؿ دمحم كأزكاجػػو كذريتػػو كمػػا  اللهػػم صػػلًٌ علػػى دمحم عبػػدؾ كرسػػولك النػػيب األمًٌ

 ١نمػػػػدو  آؿ كعلػػػػى ١نمػػػػدو  علػػػػى كابرؾعلػػػػى إبػػػػراىيم كعلػػػػى آؿ إبػػػػراىيم،   (ُ) صػػػػليتي
ُب العػاٞنٌن إنػك ٘نيػد  (ِ)يإبػراىيم آؿ كعلػى إبػراىيم علػى ابركػت كما كذريتو كأزكاجو

 . (ّ)٠نيد
ػ اكارحم ١نمدن »قاؿ الصيدالشل: كمن الناس من يزيد  ت علػى كآؿ دمحم كمػا تىر٘ن 

. (ٔ). كقاؿ النوكم: كىو بدعة(ٓ)«تتر٘ن  ». كقاؿ الغزارل: ال ٩نوز (ْ)كدل يرد« إبراىيم
 .(ٗ)ابن أيب زيد اٞنالكي (ٖ)ُب إنكاره،  كحكاهي (ٕ)كقد ابلغ ابن العريب

                              
 .ْٔٔ/ّ( ُب األصل: )ابركت(، كاٞنثبت من اجملموع: ُ)
 .ْٔٔ/ّ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع: ِ)
 .ْٔٔ/ّ( انظر: اجملموع: ّ)
 .ٔٔ/ِ، ُنر اٞنذىب: َٕٖ/ِ، التعليقة: َُٖ/ِية اٞنطلب: ( انظر: هناْ)
 .ُِِ( انظر: البسيط، كتاب الصبلة: ص/ٓ)
: " قاؿ ُب  ُّٓ/ُكُب هناية احملتاج إذل شرح اٞننهاج . ّّٖ/ُ( انظر: مغين احملتاج: ٔ)

ا كآؿ ١نمدو كما ر٘نت على إبراىيم، بدعةه   ".  األذكار: كزايدة كارحم ١نمدن
بن دمحم بن  ىو العبلمة اٜنافظ القاضي، أبو بكرو ابن العريب ، دمحم بن عبد هللا( ابن العريب: ٕ)

عبد هللا، األندلسي اإلشبيلي اٞنالكي، صاحب التصانيف، ٚنع من خالو اٜنسن بن عمر 
أبوه أبو ١نمدو من كبار أصحاب أيب ١نمدو بن حـز اٟنزشل كطائفة ابألندلس، ككاف 

، كلد سنة  ىػ، كتوُب ْٖٔالظاىرم ِنبلؼ ابنو القاضي أيب بكرو، فإنو منافر البن حـز
 .ِِّ/ٔ، شذرات الذىب: ِْ/ُٓانطر: سًن أعبلـ النببلء:  ىػ. ّْٓسنة 

 يب زيد"."كاستحسنو ابن أ ُْ/ُ( ُب األصل )حطاه(، كىو غًن كاضح، كُب العشماكيةٖ)
 .ُْ/ُ، منت العشماكية: ِّْ/ُ/؛ ِْ/ُ( انظر: شرح زركؽ: ٗ)

ابن أيب زيد اٞنالكي: ىو اإلماـ، عادل أىل اٞنغرب، أبو ١نمدو، عبد هللا بن أيب زيدو، 
ككاف أحد من برز ُب العلم كالعمل، لو كتاب اٞنالكي. كيقاؿ لو: مالكه الصغًن،  القىيػٍرىكىاشلْ 

)النوادر كالزايدات على ما ُب اٞندكنة كغًنىا من األمهات(، كىو الذم ٝنص اٞنذىب، 
ىػ، كتوُب  َُّكمؤل الببلد من تواليفو، تفقو بفقهاء القًنكاف. كلد ابلقًنكاف بتونس سنة 

 .َْٗ/ُِسًن: ال، َٕٗ/ِانظر: ٗنهرة تراجم الفقهاء اٞنالكية:  ىػ. ّٖٔهبا سنة 
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أك  اكػػاف أك مأمومنػػ  احب لػػو أف يػػدعو، إمامنػػٍب إف كػػاف ُب التشػػهد األخػػًن اسػػتي 
أقػػل مػػن  (ُ)/ا: كأرل أف تكػوف زايدة ذلػػك إف كػػاف إمامنػ-هنع هللا يضر-. قػػاؿ الشػػافعيامنفػردن 

قػدر التشػػهد كالصػػبلة، كأف يكػػوف أكثػػر مػػن ذلػك إذا كػػاف كحػػده، كال أكػػره مػػا طػػاؿ 
، ك إف دل يػػػزد علػػػى التشػػػهد كالصػػػبلة  ااؼ بػػػو سػػػهون إذا دل ٫نرجػػػو ذلػػػك إذل سػػػهوو ك٫نػػػ

 .(ِ)كرىت ذلك
. (ّ)سػػتحب لئلمػػاـ أف ال يػػدعو للتخفيػػف علػػى مػػن خلفػػوكقػػاؿ الصػػيدالشل: يي 

كلػػػو أف يػػػدعو ّنػػػا شػػػاء مػػػن أمػػػور اآلخػػػرة كالػػػدنيا، كأمػػػور اآلخػػػرة أكذل، كلػػػو أف يػػػدعو 
ػ (ٓ)كغًنىا ٣نا ٩نوز خارج الصػبلة. كحكػى ابػن يػونس (ْ)ابلدعوات اٞنأثورة : أنػو اكجهن

، كدل يوجػػػد (ٔ)ال ٩نػػػوز أف يػػػدعو إال ّنػػػا يطلبػػػو مػػػن هللا دكف مػػػا ٬نكػػػن طلبػػػو مػػػن غػػػًنه
 .(ٖ)كرّنا كىم فيو، (ٕ) لغًنه، بل ىو مذىب أيب حنيفة

 

                              
 /ب(.ُٖٗ( هناية ؿ: )ُ)
 .ُْْ/ُ( انظر: األـ: ِ)
 .ّٖٓ/ُ، فتح العزيز: َُٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ّ)
، كاألثر ُب اللغة: كلمة تدكر على ثبلثة معاف؛ أحدىا: البقي، يقاؿ: أىثػىري  ( اٞنأثورةْ) من األىثػىري

الدار بقيتها، كاٛنمع: آاثر. كالثاشل: الركاية كمنو قوٟنم: ىذا حديث مىٍأثيور، أم: منقوؿ. 
 كالثالث: ّنعىن العبلمة يقاؿ: أىثػ ٍرت فيو، جعلت فيو أثران كعبلمة.

 . مادة: أثر.ُّ/َُ، اتج العركس: ْ/ُ، اٞنصباح اٞننًن: ّٓ/ُانظر: مقاييس اللغة:  
كُب االصطبلح: عرفو احملدثوف فقالوا: األثر: األحاديث مرفوعة كانت أك موقوفة. فهو 

، فتح ِْٕ/ْ، ٦نبة الفكر: َِّ/ُمرادؼ للخ  عندىم. انظر: تدريب الراكم: 
 .ُٕ/ُاٞنغيث: 

 .ِ، ىامشَِٓن ابن يونس، كقد تقدمت ترٗنتو ُب صػ( ىو عماد الديٓ)
 .ّٕٓ/ُُب فتح العزيز -ر٘نو هللا-( حكاه الرافعئ)

 .َِِ/ّ، كفاية النبيو ُِّ/ِكانظر: اٟنداية: 
 .َُُ/ُ، ٠نمع األهنر: ّْٗ/ُ، البحر الرائق: ُّٖ/ُ( انظر اٞنسألة ُب: العناية: ٕ)
 ( أم: ُب الوجو الذم حكاه. ٖ)
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ػػػاللهػػػم اغفػػػررل مػػػا قػػػد  »كمػػػن األدعيػػػة اٞنػػػأثورة اٞنسػػػتحبة:  ا رت، كمػػػمت، كمػػػا أخ 
كمػػػا أعلنػػػت، كمػػػا أسػػػرفت، كمػػػا أنػػػت أعلػػػم بػػػو مػػػين، أنػػػت اٞنقػػػدـ، كأنػػػت  أسػػػررت،

التعػػوذ مػػن عػػذاب النػػار، كعػػذاب القػػ ، كفتنػػة ». كمنهػػا: (ُ)«ر، ال إلػػو إال أنػػتاٞنػػؤخًٌ 
. (ِ)«، كفتنػػػة اٞنسػػػيح الػػػدجاؿ، اللهػػػم إشل أعػػػوذ بػػػك مػػػن اٞنػػػأٍب كاٞنغػػػـراحمليػػػا كاٞنمػػػات

، كال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفررل مػن عنػدؾ اكبًنن   االلهم إشل ظلمت نفسي ظلمن »
ةً . ككرد )كبػػًننا( ابً (ّ)«لغفػػور الػػرحيمكار٘نػػين، إنػػك أنػػت ا ػػدى كىاٍلميثػىل ثىػػةً  ،ٍلميوىح 

، فينبغػػي (ْ)
ف بػٌن قلوبنػا، كأصػلح اللهػم ألًٌػ» :كثػًننا(. كمنهػا كرد  اللداعي أف ٩نمع بينهما: )كبػًنن 

مػن الظلمػات إذل النػور، كجنبنػا الفػواحش مػػا ، كاىػدن سػبل السػبلـ، ك٤ٌننػا ذات بيننػا
ظهػػر منهػػا كمػػا بطػػن، كابرؾ لنػػا ُب أٚناعنػػا كأبصػػارن كقلوبنػػا كأزكاجنػػا كذرايتنػػا، كتػػب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم، كاجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنػٌن هبػا قػابلٌن ٟنػا كإٔنهػا 

 . (ٓ)«علينا

                              
، كتاب التهجد، ابب التهجد ابلليل(، كمسلم ْٖ/ِبخارم ُب صحيححو: )( أخرجو الُ)

، كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىا، ابب الدعاء ُب ُٕٕ، رقم: ّْٓ/ُُب صحيحو: )
 .-هنع هللا يضر–صبلة الليل كقيامو(، من حديث علي بن أيب طالب 

الدعاء قبل ، كتاب األذاف، ابب ِّٖ، رقم: ُٔٔ/ُ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ِ)
، كتاب اٞنساجد كماضع الصبلة، ٖٖٓ، رقم: ُّْ/ُالسبلـ(، كمسلم ُب صحيحو: )

 .-هنع هللا يضر–ابب ما يستعاذ منو ُب الصبلة(، من حديث أيب ىريرة 
، كتاب األذاف، ابب الدعاء قبل ّْٖ، رقم: ُُٔ/ُ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ّ)

، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة َِٕٓ: ، رقمَِٖٕ/ْالسبلـ(، كمسلم ُب صحيحو: )
 .-هنع هللا يضر-كاالستغفار، ابب استحباب خفض الصوت ابلذكر(، من حديث الصديق

، كتاب األذاف، ابب الدعاء قبل ّْٖ، رقم: ُٔٔ/ُ( كرد ذلك ُب صحيح البخارم: )ْ)
، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة َِٕٓ، رقم: َِٖٕ/ْالسبلـ(، كصحيح مسلم: )

 -هنع هللا يضر–تغفار، ابب استحباب خفض الصوت ابلدعاء(، ُب ركاية أيب بكر الصديق كاالس
(، كأبو دكد ُب سننو: َّٔ، رقم: َِٗ/ُ( أخرجو البخارم ُب األدب اٞنفرد: )ٓ)

، ُّٓ/ٓ، كتاب الصبلة، ابب التشهد(، كالبزار ُب مسنده: )ٗٔٗ، رقم: ِْٓ/ُ)
رضي -عن أيب كائل، عن عبد هللا بن مسعود، ابب ٣نا ركل جامع بن راشد ُْٕٓرقم: 
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فقػػػوشل، كذليػػػل فعػػػزشل، اللهػػػم اللهػػػم إشل ضػػػعيف »قػػػاؿ الػػػركايشل: كأن أزيػػػد فيػػػو 
، كُب أعػٌن  اجعلين على ببلئك صبورنا، كعلى رجائك شكورنا، كاجعلين ُب عيين ذليبلن

 . (ُ)«الناس كبًننا، كاجعلين ٣نن يذكرؾ كيسبحك بكرة كأصيبلن 
كإف زاد علػػى ذلػػك دعػػاء أك ذكػػرنا دل تبطػػل صػػبلتو، كدل يسػػجد للسػػهو، سػػػواء 

ا، أك سهونا.  فعلو عمدن
ػػػػ كإف كػػػػاف ره لػػػػو أف يزيػػػػد علػػػػى التشػػػػهد كالصػػػػبلة، بػػػػل ال ُب التشػػػػهد األكؿ كي

  .(ّ)، كما مر  (ِ)ستحب لو الصبلة على اآلؿ على الصحيحيي 
 .(ٓ)يرفع يديو ُب ىذا القياـ على اٞنشهور (ْ)الي فإذا قاـ  مك نا

سػتحب رفعهمػا فيػو، كقاؿ ابن اٞننػذر كأبػو علػي الطػ م كالبيهقػي كالبغػوم: كيي 
الػذم  (ٕ)صح اٜنديث فيو، فيكوف مذىب الشػافعي، كُب حػديث أيب ٘نيػد (ٔ)كقد/

                                                                            
، ابب التأمٌن(، كابن حباف ُب ٕٕٗ، رقم: ِٓٔ/ُ(، كاٜناكم ُب مستدركو: )-هللا عنو

، كتاب الصبلة، ابب األدعية(، كالط اشل ُب اٞنعجم ٔٗٗ، رقم: ِٕٕ/ّصحيحو: )
، -هنع هللا يضر– (، من حديث عبد هللا بن مسعودَُِْٔ، رقم: ُُٗ/َُالكبًن: )

(، كضعفو ُْٗ/َّٔ، ِّٓ/ُُب صحيح األدب اٞنفرد: )-ر٘نو هللا-كصححو األلباشل
 (.َِّ/ُُب صحيح كضعيف أيب داكد: )

 .ْٖٔ( انظر: حلية اٞنؤمن، كتاب الصبلة: ص/ُ)
 اقيٌن".: "كهبذا قطع الشًنازم كسائر العر  ُْٔ-َْٔ/ُّب اجملموع ( قاؿ النوكمِ)
 .ِٓٓ( راجع النص احملقق صػّ)
 .ْْٔ/ّ( ُب األصل: )متك نا ككال(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ْ)
: "كبو قاؿ  ُّٕ/ُُب الركضة  -ر٘نو هللا-( ىذا ىو اٞنشهور ُب اٞنذىب. قاؿ النوكمٓ)

 .ُْٕ/ِ، البياف: ُّْ/ِٗنهور أصحابنا". كانظر: اٜناكم الكبًن: 
 أ(./ُٗٗ( هناية ؿ: )ٔ)
 األنصارم. اختلف ُب اٚنو:  ىو: الصحايب، أبو ٘نيد الساعدم( ٕ)

فقيل: اٞننذر بن سعد بن اٞننذر. كقيل: عبد الر٘نن بن سعد بن اٞننذر. كقيل: عبد الر٘نن 
الر٘نن بن عمرك بن سعد بن اٞننذر. كقيل: عبد الر٘نن بن سعد بن مالك. كقيل: عبد 
من كاف   ابن عمرك بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرك بن اٝنزرج بن ساعدة،
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 .(ِ)، قاؿ النوكم: كىو الصواب(ُ)أخرجو الشافعي
                                                                            

( ستةه كعشركف حديثنا. توُب سنة -ملسو هيلع هللا ىلص-فقهاء أصحاب النيب  ، كقع لو ُب )مسند بقيو
، ُّّٔ/ْانظر: االستيعاب: ستٌن للهجرة. كقيل: توُب سنة بضعو كٙنسٌن للهجرة. 

 .ُْٖ/ِالنببلء:  سًن أعبلـ
: "كقاؿ البيهقي ُب كتابو معرفة السنن كاآلاثر:  ْْٖ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-قاؿ النوكم (ُ)

ُب  : "ركاه أبو ٘نيد الساعدم-هنع هللا يضر-(، كقد قاؿ الشافعي ُب حديث أىب ٘نيدُِْ/ِ)
، فصدقوه معنا كهبذا نقوؿ"، كفيو رفع اليدين إذا قاـ عشرة من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ُب  كانظر قوؿ الشافعي من الركعتٌن، قاؿ: كمذىب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت.
 .ُِٔ/ُاألـ: 

، كاٞنهذب: ْْٔ/ّ، اجملموع: ُّ/ّ، شرح السنة: ُٓٗ( انظر: اإلقناع البن اٞننذر: ص/ِ)
 . ُْٗ/ّاية النبيو: ، كفْٖ/ِ، التهذيب: ُْٖ/ُ

: "كقاؿ أبو علي ُب اإلفصاح: ييستحب  ٕٓ/ُِب ُنر اٞنذىب  -ر٘نو هللا-قاؿ الركايشل
رفع اليدين كلما قاـ إذل الصبلةى من سجود أك تشهد، كاختاره ابن اٞننذر، كقاؿ: ىذا 
ابب أغفلو كثًن من أصحابنا، قد ثبت فيو حديث أيب ٘نيد الساعدم. كركم ُب حديث 

)أخرجو « كاف إذا قاـ من السجدتٌن رفع يديو كك     -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب»أيضنا:  -هنع هللا يضر-علي
، كتاب الصبلة، ابب من ذكر أنو يرفع يديو إذا ْْٕ، رقم: ُٖٗ/ُأبو داكد ُب سننو: 

، كتاب أبواب الصبلة، ِّّْ، رقم: ِّٔ/ٓقاـ من الثنتٌن، كالرتمذم ُب جامعو: 
الصبلة(. كقاؿ اإلماـ أبو سليماف اٝنطايب: حديث أيب ٘نيد الساعدم قاؿ ابب صفة 

بو عشرة من الصحابة. كقد قاؿ بو ٗناعة من أىل اٜنديث، كدل يذكره الشافعي، كالقوؿ 
ا من الفقهاء ذىب إذل ما ركاه علي -الـز بو على أصلو ُب قبوؿ الزايدة، كال أعلم أحدن

لقوؿ بو كاجب. كقيل: إ٧نا دل يذكره الشافعي ٝن  ابن عمر الذم ، كإف ٌصح اٝن  فا-هنع هللا يضر
 تقدـ ذكره فلعل ذلك نسا".

، ّٗ/ٗ، ىذا، أخرجو اإلماـ أ٘ند ُب مسنده: )-عنو -رضي هللا-كحديث أيب ٘نيد
، كتاب الصبلة، ابب من ْْٕ، رقم: ُٖٗ/ُ(، كأبو داكد ُب سننو: )ِّٗٗٓرقم: 

،  َُْ، رقم: َُٓ/ِلثنتٌن(، كالرتمذم ُب جامعو: )ذكر أنو يرفع يديو إذا قاـ من ا
كتاب أبواب الصبلة، ابب ما جاء ُب كصف الصبلة(، كقاؿ: "حديث حسن صحيح"، 

، كتاب السهو، ابب رفع اليدين ُب القياـ ُُُٖ، رقم: ِّٓ/ُكالنسائي ُب سننو: )
ب رفع ، كتاب الصبلة، ابِٖٔ، رقم: َِٖ/ُإذل الركعتٌن(، كابن ماجو ُب سننو: )
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العربيػػة أف أيٌب برتٗنػػة التشػػهد األخػػًن، كالصػػبلة  (ُ)سػػن٪ني ال لػػيس ٞنػػن فــرع: 
كأمػا كآلػو إف قلنػا بوجوهبػا. كعلػى العػاجز أف أيٌب برتٗنػة تكبػًنة اإلحػراـ. ، على النيب

 تنقسم إذل الدعاء اٞنأثور، كغًنه.غًن الواجبات من األسقاط اٞنشركعة ُب الصبلة ف

 فأما اٞنأثور من االستفتاح كالتشهد كغًن٨نا، ففي جواز االتياف برتٗنتو أكجو:
 .(ِ): ال ٩نوز للقادر، كال للعاجز، فإف فعل بطلت صبلتوأحدىا
 .(ّ)ا: ٩نوز مطلقن واثنيها
مػػػع القػػػدرة  تػىػػػٍرجىمٍ أنػػػو ٩نػػػوز للعػػػاجز دكف القػػػادر، فػػػإف  ،-أصػػػحها-: واثلثهـــا
. كال ٩نػػوز لػػو أف ٫نػػرتع دعػػوة غػػًن مػػأثورة كأيٌب بغػػًن العربيػػة قطعنػػا، (ْ)بطلػػت صػػبلتو

 كتبطل صبلتو، كإف جاز لو اخرتاع دعوة ابلعربية قطعنا.

كالتشػػػهد األكؿ، كالصػػػبلة علػػػى   ؛كأمػػػا مػػػا عػػػدا الػػػدعاء مػػػن األذكػػػار اٞنسػػػنونة
فيػػػو، كالتسػػػبيح ُب الركػػػوع كالسػػػجود، كالقنػػػوت، كتكبػػػًنات االنتقػػػاالت،  -ملسو هيلع هللا ىلص-النػػػيب

ًمي ًة فهذه أكذل، كإف منعناه ففي ىذه ثبلثة أكجو:  فإف جوزن الدعاء اًبلعىجى
 .(ٓ): اٞننعأحدىا

 .(ُ): اٛنوازوأصحها

                                                                            
ُب صحيح  -ر٘نو هللا-اليدين إذا ركع كإذا رفع رأسو من الركوع(، كصححو اإلماـ األلباشل

(، كصحيح كضعيف سنن الرتمذم: ْْٕ، رقم: ِ/ُكضعيف سنن أيب داكد: )
 (.َّْ، رقم: َّْ/ُ)

 ( ُب األصل: زايدة )دل(.ُ)
 .ُٗٔ/ِ، النجم الوىاج: ََّ/ّ( انظر: اجملموع: ِ)
 .ُٗٔ/ِ، النجم الوىاج: ُّٕ/ُالركضة: ( انظر: ّ)
، اٞنهذب: ُُٓ/ِ، الوسيط: ِِٕ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ْ)

، الركضة: ّٖٓ/ُ،  فتح العزيز: ٕٗ/ِ، اٜنلية: ٕٗ/ِ، اٜناكم الكبًن: ٕٖ/ّ
 .َّْ/ُ، الغرر البهية: ُّٕ/ُ

 .َٗ/ّكفاية النبيو: ،  ّْٔ/ّ، النجم الوىاج: ُّٕ/ُ( انظر: الركضة: ٓ)
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كىػػو التشػػهد كالصػػبلة فيػػو كالقنػػوت أيٌب  ؛: أف مػػا ٩نػػ  تركػػو ابلسػػجودواثلثهــا
. ىػذه مػادة اٞنػذىب. كقػاؿ اٞنػاكردم: إذا دل ٪نسػن ابلعربيػة أتػى (ِ)برتٗنة، كمػا ال فػبل

فمػا   ؛ابألذكار كلها ابلعجمية، كإف أحسنها أتى هبػا ابلعربيػة، فػإف أتػى هبػا ابلعجميػة
 ،(ّ)االفتتػػاح أجػػزأهزئػػو، كمػا كػػاف سػػنة كالتسػبيح ك كػاف كاجبنػػا كالتشػهد كالسػػبلـ ال ٩ني 

 .(ْ)كقد أشار بعضهم إليو
 

  

                                                                            
، اجملموع: ّٖٓ/ُ،  فتح العزيز: ِِٕ/ِ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: هناية اٞنطلب: ُ)

 .ُٔٔ/ُ، أسىن اٞنطالب: ّْٔ/ّ، النجم الوىاج: َٗ/ّ، كفاية النبيو: ََّ/ّ
 . َٗ/ّ، كفاية النبيو: ََّ/ّ، اجملموع: ّٖٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ِ)
 .ٕٗ/ِلكبًن: ( انظر: اٜناكم اّ)
، ّٗٓ/ُ، كذا ذكره الرافعي ُب فتح العزيزِِٕ/ِ( حكاه إماـ اٜنرمٌن ُب هناية اٞنطلبْ)

 .َٗ/ّكابن الرفعة ُب كفاية النبيو 
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 ، ال تصح إال بو.(ُ): السبلـ ركن ُب الصبلةالقول يف التسليم
ػػل  : )السػػبلـ علػػيكم(، مػػرة كاحػػدة. فلػػو (ِ)وأقلــو كىػػل  .ُنػػرؼ منػػو دل يصػػح أىخى

 فيو كجهاف: ،شرتط أف ينوم بو اٝنركج من الصبلة ؟يي 
. كقػػاؿ اٞنػػاكردم: ىػػو ظػػاىر (ّ)العػػراقيٌن: نعػػم، كصػػححو ٗنهػػور ظــاىر الــنص

 .(ْ)اٞنذىب
. فػػإف قلنػػا: ْنػػب، فهػػي ركػػن (ٓ): ال، كصػػححو القفػػاؿ، كاٝنراسػػانيوفواثنيهمــا

ػل مى مػن غػًن نيػة بطلػت صػبلتو إف  ٩نب اقرتاهنا ابلتسليمة األكذل، فإف أىخ رىىػا عنهػا كسى
النيػة إف دل يىطيػل الفصػل، بلـ مػع عيػد الس ػتعمد، كإف نسي فبل، كيسجد للسػهو، ٍب يي 

بطلػػت صػػبلتو، كلػػو نػػول  (ٔ)فػػإف طػػاؿ كجػػب اسػػتئناؼ الصػػبلة، ك لػػو قىػػد مىها عليهػػا
زئػو ىػذه النيػة، بػل ٩نػب أف ينػوم كال ْني  (ٖ)دل تبطػل صػبلتو/ (ٕ)قبلها اٝنركج  عندىاي

ا ى غًنىػا متعمػدن  مع التسليمة. كال ٩نب تعيٌن الصبلة الػيت ٫نػرج منهػا، فػإف نػول كعىػٌن 
م ِنػػبلؼ مػػا إذا قلنػػا: ٩نػػب، فإنػػو لػػو سػػلًٌ بطلػػت صػػبلتو، أك سػػهونا سػػجد للسػػهو، كيي 

ى فأخطأ ال يضػر. كيي  شػرتط أف يوقػع السػبلـ ُب حالػة القعػود إذا قػدر عليػو، نول كعىٌن 
زئ قولو: )السػبلـ عليػك( د، كال ٩ني زئو، كتبطل صبلتو إف تعم  فلو سلم ُب غًنىا دل ٩ني 

                              
  من النص احملقق. ْٓٓىذا الركن التاسع، تقدـ الركن الثامن صػ( ُ)

 . َُٓإذل تقدصل ذكر األقل على األكمل، ِنبلؼ ما فعلو ُب صػ -ر٘نو هللا-( عاد اٞنؤلفِ)
، التهذيب: ُِٓ/ُ، اٞنهذب: ٖٖٕ/ِ، التعليقة: ِِٖ( انظر: ٢نتصر البويطي: ص/ّ)

 .ْٕٔ/ّ،  اجملموع: َْٓ/ُ، فتح العزيز: ِْٔ/ِ، البياف: َُُ/ِ، اٜنلية: ُّّ/ِ
 . ُّْ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ْ)
:  ْٕٔ/ّ. كصححو النوكم ُب اجملموعِّٓ/ِ، هناية اٞنطلب: َٖ/ُ( انظر: اٞنهذب: ٓ)

، كقاؿ إماـ اٜنرمٌن: ىو قوؿ  "كىو قوؿ أيب حفص بن الوكيل، كأيب عبد هللا اٝنىنتى
أخرين، ، كقاؿ: "كىو اختيار معظم اٞنتَْٓ/ُاألكثرين"، كصححو الرافعي ُب فتح العزيز
 ك٘نلوا نص الشافعي على االستحباب".

 ( أم: لو قدـ نية اٝنركج على التسليمة األكذل.ٔ)
 .ّّٕ/ُ( ُب األصل: )عليها(. كاٞنثبت من الركضة: ٕ)
 /ب(.ُٗٗ( هناية ؿ: )ٖ)



 

 
569 

ـ علػيهم( بػػبل خػػبلؼ، كال )سػػبلـ علػيكم( بػػبل خػػبلؼ؛ فػػإف بغػًن تنػػوين، كال )السػػبل
ا بطلػػت، إال ُب قولػػو: )السػػبلـ علػػيهم(،  اقالػػو سػػهون  سػػجد، كأعػػاد السػػبلـ، أك عمػػدن

 مينػىو نن فوجهاف: اكلو قاؿ: )سبلـ عليكم( مينىك رن 
 .(ُ)زئو، كصححو ٗناعة منهم الرافعي: ال ٩ني أحدمها
. كأجرا٨نػػا القاضػػي فيمػػا إذا (ِ)مػػنهم النػػوكمزئػػو، كصػػححو ٗناعػػة : ٩ني واثنيهمــا

. كلػػػو قػػػاؿ: )علػػػيكم (ّ)قالػػػو غػػػًن منػػػوف، كرتبػػػو عليػػػو كقػػػاؿ: ىػػػو أكذل بعػػػدـ اإلجػػػزاء
 .(ٓ)، مع الكراىة(ْ)ـكما تقد   السبلـ(، أجزأه على اٞننصوص الصحيح

 

سػػتحب أف يزيػػػد : فػػأف يقػػوؿ: )السػػػبلـ علػػيكم كر٘نػػػة هللا(، كال يي وأمــا أكملـــو
 فيو ثبلثة أقواؿ: ،. كىل تسن تسليمة اثنية ؟(ٔ)على الصحيح )كبركاتو(

 .(ٕ)أهنا تسن -اٛنديد- :الصحيح
 .(ٖ)، ال-كىو أحد قورل القدصل-: والثاين

                              
، ُِّ/ِ، التهذيب: ّٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: َُُ/ِ، اٜنلية: ٕٖٕ/ِ( انظر: التعليقة: ُ)

ُب  -ر٘نو هللا–قاؿ العمراشل. ُِٓ/ِح اٞنشكل: ، شر َْٓ/ُفتح العزيز: 
  : "كىو ظاىر النص؛ ألف الشافعي قاؿ ُب السبلـ: السبلـ عليكم". ِّٔ/ِالبياف

، إعانة ّٕ/ِ، البحر اٞنذىب: ُّّ/ِ، التهذيب: ُُٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ِ)
 ".: "ىو اٞنذىب ِّٕ/ُُب الركضة -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمَِٓ/ُالطالبٌن: 

 .ٕٖٕ/ِ( انظر: التعليقة: ّ)
 .ُّّ/ِ( أم: كما سبق ذكره آنفنا ُب )سبلـ عليكم(، كبو قطع البغوم ُب التهذيب ْ)
، َُُ/ِ، اٜنلية: ُّٓ/ُ، اٞنهذب: ُْٔ/ِ، اٜناكم الكبًن: ُْٔ/ُ( انظر: األـ: ٓ)

 .ْٔٔ/ّاجملموع: 
، أسىن ْٖٕ/ّاجملموع: ، ُِٓ/ِانظر: شرح اٞنشكل:  ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ٔ)

 .ْٖ/ِ، ٓنفة احملتاج: ُٕٔ/ُاٞنطالب: 
، اجملموع: ُٕ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُٖٔ/ِ، التعليقة: ُْٔ/ُ( كىو اٞنذىب. انظر: األـ: ٕ)

ّ/ّْٕ. 
، التهذيب: ِْْ/ِ، البياف: ُٖٔ/ِ، التعليقة: ُْٓ/ِ( انظر: اٜناكم الكبًن: ٖ)

 .َُُ/ِ، اٜنلية: ُِٓ/ُ، اٞنهذب: ُّّ/ِ
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م تسػػػػليمة سػػػلًٌ ، أف غػػػًن اإلمػػػػاـ يي -اكىػػػو اٞنشػػػػهور أبنػػػو قػػػػدصل أيضنػػػ-: والثالـــث
اسػػتحب لػػو  غىػػطه أك حػػوؿ اٞنسػػجد لى  (ُ)كاحػػدة، كأمػػا اإلمػػاـ فػػإف كػػاف ُب  القػػـو كثػػرةي
. فػػإف قلنػػا: يسػػلم كاحػػدة، يسػػلمها (ِ)أف يسػػلم تسػػليمتٌن، كإال اقتصػػر علػػى كاحػػدة
حب أف يكوف األكذل عن ٬نينو، كاألخرل تلقاء كجهو، كإف قلنا: يسلم تسليمتٌن استي 

ف يساره، كيلتفت فيهما، فيبدأ ابلسبلـ مستقبل القبلة، كينهيو مػع انتهػاء االلتفػات. 
اه يػيرىليلتفت ح، قاؿ الشافعي: ك   . كاختلفوا:(ّ)خىد 

 .(ْ)خىد اه فقيل: زاد ح، يػيرىل من كاف جانب
كقاؿ اٛنمهور: بل ح، يرل من على ٬نينو خٌده األ٬نن، كمن على يساره خده 

 .(ٓ)األيسر
كيبتػػػػدئ التسػػػػليم عػػػػن اليمػػػػٌن، فلػػػػو سػػػػلمهما عػػػػن ٬نينػػػػو، أك يسػػػػاره، أك تلقػػػػاء 

 ككاف اتركنا للسنة.كجهو، أك بدأ ابليسار أجزأه 
سػػػتحب لكػػػل مسػػػلم أف ينػػػوم ابلتسػػػليمة األكذل اٝنػػػركج مػػػن الصػػػبلة إف دل نوجػػػب كيي 

، (ٔ)كغًنىم، كمسلمي اإلنس كاٛنن اٜنٍىفىظىةً النية، كالسبلـ على من ٬نينو من اٞنبلئكة 

                              
، ُْٓ/ُُب األصل: )الصـو كره(، ىكذا، كىو غًن كاضح، كاٞنثبت من فتح العزيز:  (ُ)

 .ّّٕ/ُالركضة: 
 .ْْٕ/ّ، اجملموع: ِْْ/ِ، البياف: ُِٓ/ ُ( انظر: اٞنهذب: ِ)
 .َُٖ/ٖ( انظر: اٞنختصر: ّ)
 -ر٘نو هللا-، كنقل عنو النوكمُْٖ/ُِب هناية اٞنطلب:  -ر٘نو هللا-( ذكره إماـ اٜنرمٌنْ)

 .ْٕٕ/ُّب اجملموع: 
، ُنر اٞنذىب: ُّّ/ِ، التهذيب: ُّٓ/ِ، الوسيط: ُْٖ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٓ)

ُب فتح  -ر٘نو هللا-. قاؿ الرافعيّٖٓ/ُ، هناية احملتاج: ِٗ/ِ، ٓنفة احملتاج: ِٕ/ِ
 : ىو األصح كبو قطع اٛنمهور.ْٕٕ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-، كالنوكمُْٓ/ُالعزيز

، بعد أف ذكر استحباب ذلك: "كاألصل فيو ما ِْ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-نوكمقاؿ ال( ٔ)
، كتاب الصبلة، ابب الرد على ََُُ، رقم: ِّٔ/ُما ركاه أبو داكد ُب سننو: )

، كتاب اإلمامة ُب الصبلة كما ُُُٕ، رقم: َُْ/ّاإلماـ( كابن خز٬نة ُب صحيحو: )
ـ إذا سلم اإلماـ(، كالبيهقي ُب السنن الك ل: فيها من السنن، ابب رد اٞنأمـو على اإلما



 

 
571 

، كينػوم اٞنػأمـو ذلػك أيضنػا سػواء كػاف عػن (ُ)كابلثانية السػبلـ علػى مػن يسػاره مػنهم/
عن ٬نٌن اإلماـ  (ِ)يساره، ُب صفو كغًنه، كيزداد شيئنا آخر كىو: أنو إف كاف ٬نينو أك

نول ابلتسليمة الثانية الرد على اإلماـ، ك إف كػاف عػن يسػاره نػول الػرد عليػو ابألكذل، 
 .(ّ)نول أبيهما شاء، كاألكؿ أفضل كإف كاف ١ناذاين 

مسػلم أف  سػتحب لكػلستحب أف ينػوم بعػض اٞنػأمومٌن الػرد علػى بعػض. كيي كيي 
 ييٍدرًجى لفظ )السبلـ( كال ٬نده.

 .(ْ)كينبغي أف يكوف سبلـ اٞنأمـو من بعد فراغ اإلماـ من التسليمة األكذل

                                                                            
، كتاب ٗناع أبواب صفة الصبلة، ابب من قاؿ ينوم ابلسبلـ ِْٗٗ، رقم: ِٕٓ/ِ)

-(، عن ٚنرةَٖٗٔ، رقم: ُِْ/ٕالتحليل من الصبل(، كالط اشل ُب اٞنعجم الكبًن: )
، كأف ييسلم بعضنا  أف نرد   -ملسو هيلع هللا ىلص-أمرىن رسوؿ هللا»، قاؿ: -هنع هللا يضر على اإلماـ، كأف نتحاب 

صلى –قاؿ: كنا إذا صلينا مع رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر–، كمار ركاه جابر بن ٚنرة«على بعض
قلنا: السبلـ عليكم كر٘نة هللا السبلـ عليكم كر٘نة هللا، كأشار بيده إذل  -هللا عليو كسلم

؟، : »-ملسو هيلع هللا ىلص–اٛنانبٌن، فقاؿ رسو ؿ هللا  عبلـى تيؤمنوف أبيديكم كأهنا أذنب خيل مشيٍسو
، «إ٧نا يكفي أحدكم أف يضع بيده على فخذه ٍب ييسلًٌم على أخيو من على ٬نينو كمشالو

، كتاب الصبلة، ابب األمر ابلسكوف ُّْ، رقم: ِِّ/ُ)أخرجو مسلم ُب صحيحو: 
 ."ُب الصبلة كالنهي عن اإلشارة ابليد كرفعها عند السبلـ(

: "إذا قيل: على من ييسلم؟،  َِٖ/ُّب الشرح اٞنمتع  -ر٘نو هللا-كقاؿ ابن عثيمٌن
فاٛنواب: إذا كاف معو ٗناعة فالس بلـ عليهم، كإذا دل يكن معو ٗناعة فالس بلـ على 

  اٞنبلئكة الذين عن ٬نينو كمشالو، يقوؿ: الس بلـ عليكم كر٘نة هللا".
 /أ(.ََِ( هناية ؿ: )ُ)
(ِ .  ( أم: اٞنأمـو
ك٫نىٍتىْص بشيء آخر كىو أنو إف كاف عن ٬نٌن اإلماـ : " ْٖٕ/ّ( عبارة النوكم ُب اجملموعّ)

 نول ابلتسليمة الثانية الرد على اإلماـ"، ىكذا.
: "قالو اٞنتورل، كىو ظاىر نص الشافعي ُب  ّْٖ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-( قاؿ النوكمْ)

نو قاؿ: "كمن كاف خلف إماـ فإذا فرغ اإلماـ من سبلمو سلم كما نقلو البغوم فإالبويطي  
 ". عن ٬نينو كعن مشالو"، ىذا نصو
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. كىػػذا خػػبلؼ ُب (ُ)م بعػػد فراغػػو مػػن الثانيػػةسػػلًٌ سػػتحب أف يي كقػػاؿ البغػػوم: يي 
األفضػػل، كال شػػك ُب جػػوازه بعػػد األكذل. كلػػو قارنػػو ُب السػػبلـ دل تبطػػل صػػبلتو علػػى 

بطلػت صػبلتو إف دل ينػو اٞنفارقػة، فػإف  (ّ)م قبل شركع اإلماـ فيو. كلو سل  (ِ)الصحيح
. كالتسػػػػليمة الثانيػػػػة ليسػػػػت مػػػػن (ْ)نواىػػػػا ففيػػػػو اٝنػػػػبلؼ اآلٌب ُب اٞنفارقػػػػة بغػػػػًن عػػػػذر

 الصبلة، فلو أحدث معها دل تبطل صبلتو، لكن ال أيٌب هبا.
 

م كإذا سػػػػل   .تسػػػػليمتافسػػػن للمػػػػأمـو إذا اقتصػػػر اإلمػػػػاـ علػػػػى تسػػػػليمة يي فــــروع: 
م إف شػػاء سػػل   ؛اإلمػاـ األكذل انقطعػػت قػػدكة اٞنػػأمـو اٞنوافػػق كاٞنسػبوؽ، كاٞنوافػػق ابٝنيػػار

 بعده، كإف شاء أداـ اٛنلوس للدعاء.
ُب الرابعػػة ٍب قػػاـ قبػػل السػػبلـ، كأحػػرـى ابلعصػػر، فػػإف  ه دقتشػػهػػر لػػو شػػرع ُب الظْ 

ػػدى بطلػػت الظهػػر بقيامػػو كانعقػػدت العصػػر،  كإف كػػاف نسػػينا دل تصػػح العصػػر، فػػإف تػىعىم 

                              
، كعزاه ابن الرفعة، كصاحب )اٟنداية( إذل ّْٖ/ّ، اجملموع: ُّٕ/ِ( انظر: التهذيب: ُ)

. انظر ُب ذلك: كفاية -ر٘نو هللا–إذل القاضي حسٌن  -ر٘نهما هللا-)أكىاـ الكفاية(
 .َٕٗ/ِ، التعليقة: ُِّ/َِ، اٟنداية: ِِٓ/ّالنبيو: 

 ( كىو اٞنعتمد ُب اٞنذىب.ِ)
 .َُٕ/ِ، ٓنفة احملتاج: ّٓٓ/ُ، هناية احملتاج: ْْٖ/ّ، اجملموع: َٕٗ/ِانظر: التعليقة: 

 ( أم: السبلـ.ّ)
"كلو سل م  ّْٖ/ُّب اجملموع  -ر٘نو هللا-عبارة النوكم/أ. ِِْاٛنواىر البحرية: ؿانظر: ( ْ)

شركع اإلماـ ُب السبلـ بطلت صبلتو إف دل ينو مفارقة اإلماـ، فإف نواىا ففيو قبل 
اٝنبلؼ فيمن نول اٞنفارقة كال يكـو مسلًٌما بعده إال أف يبتدئ بعد فراغ اإلماـ من اٞنيم 

، إذل اٝنبلؼ ُب ْٖٕ/ُُب الركضة  -ر٘نو هللا–من قولو: السبلـ عليكم"، كأشار 
ذا أخرج اٞنأمـو نفسو عن متابعة االماـ، فاٞنذىب أنو ال تبطل مسألة اٞنفارقة، فقاؿ : "إ

صبلتو، سواء فارؽ بعذر، أك بغًنه، ىذا ٗنلتو، كتفصيلو: أف ُب بطبلف الصبلة ابٞنفارقة 
 طريقٌن:

أحد٨نا: ال تبطل. كالثاشل: على قولٌن: أصحهما: ال تبطل، كاختلفوا ُب موضع القولٌن، 
رؽ بغًن عذر، فأما اٞنعذكر، فيجوز قطعنا، كقيل: ٨نا ُب على طرؽ: أصحها: ٨نا فيمن فا

  اٞنعذكر، فأما غًنه، فتبطل صبلتو قطعنا. كقيل: ٨نا فيهما، كاختاره اٜنليمي".
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رب عػاد إذل اٛنلػوس كسػجد للسػهو كسػلم مػن الظهػر كأجزأتػو، كإف طػاؿ ر عن قي تذك  
 الفصل بطلت صبلتو ككجب استئناؼ الصبلتٌن.

 

يؤدىا ُب كقتها لزمو قضػاؤىا أبمػر جديػد ال  من جبت عليو صبلة دل :(ُ)خادتة
ككػػذا مػػن ىػػو مػػن أىلهػػا كدل ٩نػػب عليػػو ، سػػواء فاتػػت بعػػذر أك بغػػًن عػػذر، (ِ)ابألكؿ

 كالساىي كالناسي، كُب كجوب قضائها على الفور ثبلثة أكجو:؛  أداؤىا لعذر

                              
تـو ك٢نيىت مه، اٝنإنة( ُ) ٍتمنا كًختامنا: األىخًنة، كختمىو أيضنا: طىبػىعىو، فهو ٢نى : ييقاؿ: ختىمو ٫نًتمو خى

تىمى كطىبىعى ُب اللغة كاحد، ، ، كاٝناًًبي الفاعل-دًٌد للمبالغةشي - قاؿ أىبو إسحاؽ: معىن خى
، فاٝنإنة من كل شيء: كىو التػ ٍغًطيىةي على الشيء كاالستيثاؽ من أف ال يىدخلو شيء

 عاقبتو كآخره.
 . مادة: ختم.ُّٔ/ُِ، لساف العرب: ُِٖ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط: 

انظر: إعانة الطالبٌن:  أللفاظ ٢نصوصة جعلت آخر كتاب أك ابب.ا: اسم كاصطبلحن 
ُ/ِٗ. 

 كاٞنقصود ىنا خإنة الباب.
 بذلك إذل قاعدة أصولية، كصورهتا: -ر٘نو هللا-( ييشًن اٞنؤلفِ)

ُب كقتها اٞنعٌن ٟنا فلم يصلًٌها ح، طلعت الشمس،  -مثبلن –ما إذا أمر بصبلة الفجر 
كيتوقف قضائها على أمر جديد؟، أك ال تسقط، ك٩نب فهل تسقط بذلك صبلة الفجر، 

 قضاؤىا ابألمر األكؿ، الذم كجبت بو صبلة الفجر ُب كقتها؟.
كىي مسألة خبلفية بٌن اٛنمهور كاٜننابلة، فاٛنمهور يقولوف: إنو ٩نب عليو قضاؤىا أبمر 

ؼ إذل جديد، كاٜننابلة يقولوف: ٩نب قضاؤىا ابألمر األكؿ بقياس الشرع، كيرجع اٝنبل
 قاعدتٌن:

 األكذل: ىل األمر اٞنركب أمر أبجزائو؟.
 الثانية: األمر ابلفعل بوقت معٌن  ال يكوف إال ٞنصلحة.

ر  فمن الحظى القاعدة األكذل قاؿ: القضاء ابألمر األكؿ؛ ألنو اقتضى شيئٌن، فإذا تعذ 
؛ ألنو إذا تعٌن  أحد٨نا بقي اآلخر، كمن الحظى القاعدة الثانية قاؿ: القضاء ابألمر الثاشل

، َِْ/ِالوقت ٞنصلحة ففد ال يشاركو الزمن الثاشل ُب اٞنصلحة. انظر: البحر احمليط: 
 .  ّٓٗ/ِشرح ٢نتصر الركضة: 
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، أهنػػػا إف فاتػػػت بغػػػًن عػػػذر كجػػػب علػػػى الفػػػور، كإال فػػػبل -اثلثهػػػا-: أصـــحها
 .(ُ)ستحب٩نب، لكن يي 

 كإذا فاتتو صػلوات ال ٩نػب الرتتيػب بينهػا ُب القضػاء، كال بينهػا كبػٌن اٜناضػرة،
مػة، كابلعكػػس، ككػػذا اٜناضػػرة علػػى الفائتػػة إف رة علػػى اٞنقد  فيجػوز تقػػدصل الفائتػػة اٞنػػؤخ  

اة، ة كجػب تقػدصل اٞنػؤد  اتسع الوقػت، فػإف دل يتسػع أبف تصػًن اٜناضػرة ابلتػأخًن مقضػي  
اة ة كاٞنػؤد  سػتحب الرتتيػب بػٌن اٞنقضػيات، كاٞنقضػي  معنا، لكن يي  صىح تىارىا أًب ك فإذا أخ  

 .(ّ()ِ)كسعها الوقت، ىذا اٞنشهور/إف 
ػػ اة إال كقتهػػا ة لغػػًن عػػذر كدل يبػػق مػػن كقػػت اٞنػػؤد  ر اٞنقضػػي  كقػػاؿ القفػػاؿ: إذا أخ 

ى قػاة؛ ألنو عاص بتأخًن كاحدة منهما، قػاؿ: كلػو ب٫نًن بٌن أف يصلي اٞنقضية كاٞنؤد  
إذا  من كقت العصر قدر ٙنس ركعات فلو تقدصل الظهر قطعنا ككافػق األصػحاب فيمػا

ػرىا بعذر كىو بناء منو على أف إقامة الصػبلة اٞنقضػية علػى الفػور إذا أي أخ   رت  بغػًن خًٌ
 .(ْ)عذر

                              
، التهذيب: َُٔ/ُ( صححو النوكم كالرافعي كغًن٨نا، كىو اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ُ)

 .ٗٔ/ّجملموع: ، آّْ/ُ، فتح العزيز: ِٕ/ِ، اٜنلية : ُٓ/ِ، البياف: ّّ/ِ
كالوجو الثاشل: إف فاتت بغًن عذر، لزمو قضاؤىا على الفور؛ ألف توسعة الوقت ُب 
القضاء رخصة؛ فبل تتعلق بفعل اٞنعاصي، حيكي عن أيب إسحاؽ، كجـز بو القاضي أبو 

 الطيب كاٞنراكزة، كاختاره صاحب اٞنرشد.
لظاىر اٝن ، حكاه صاحب كالوجو الثالث: أنو ٩نب القضاء فيما إذا فاتت بعذر؛ 

 الكاُب.
، النجم الوىاج: ّٖٖ/ِ، كفاية النبيو: ٗٔ/ّ، اجملموع: َُٔ/ُانظر: اٞنهذب: 

ِ/ِٖ. 
، ُنر ُٓ/ِ، البياف: َُٔ/ُ، اٞنهذب: ُْٓ/ِ( كىو اٞنذىب. انظر: الوسيط: ِ)

 .َْْ/ُ، ٓنفة احملتاج: ٖٔ/ّ، اجملموع: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ِٖ/ِاٞنذىب: 
 /ب(.ََِؿ: ) ( هنايةّ)
، كفاية النبيو: َٕ/ّ، اجملموع: ُْٓ/ِ؛ ِّٗ/ُ، ُنر اٞنذىب: ِٖ/ِ( انظر: اٜنلية: ْ)

ّ/ِٖٕ. 
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ر الفائتػػػػة ُب أثنػػػػاء اٜناضػػػػرة إٔنهػػػػا، سػػػػواء ضػػػػاؽ الوقػػػػت أك اتسػػػػع، ٍب كلػػػو تػػػػذك  
ر الفائتػػة عيػد اٜناضػػرة بعػػدىا، كال تبطػل اٜناضػػرة بتػػذكْ سػػتحب أف يي يقضػي الفائتػػة، كيي 

 فيها.
دخل ُب الفائتػة ظػانًّ أف كقػت اٜناضػرة يتسػع، فػىبىػافى ضػيقو، قىطىعىهػا كشػرع كلو 

 .(ُ)ُب اٜناضرة على اٞنذىب
 .(ِ)ستحب لو أف يقتصر على ركعتٌن  تكونف لوي نفلةكقاؿ القاضي: يي 

 .(ّ)كفيو كجو ضعيف: أنو ٩نب إٕناـ الفائتة
حب أف ع، اسػػػتي ر فائتػػػة كىنػػػاؾ ٗناعػػػة يصػػػلوف اٜناضػػػرة كالوقػػػت متسػػػكلػػػو تػػػذك  

ػػػػػا مػػػػػن  يصػػػػػلي أكالن الفائتػػػػػة منفػػػػػردنا، ٍب اٜناضػػػػػرة منفػػػػػردنا إف دل يػػػػػدرؾ اٛنماعػػػػػة، خركجن
 اٝنبلفٌن.

 .(ْ)كقاؿ ُب اإلحياء: يصلي اٜناضرة مع اٛنماعة، ٍب الفائتة
قاؿ: يصلي العصر، ٍب الظهػر، ٍب تمل أف يي كنقل الركايشل عن كالده أنو قاؿ: ٪ني 

 .(ٓ)للخركج من اٝنبلؼ عيد العصر؛ستحب لو أف يي يي 
 

أك ثبلاثن أك أربعنػا مػن صػلوات يػـو كليلػة كدل  م، نسي صبلة أك صبلتٌنفروع: 
نػىهىايعرؼ   ، لزمو أف يصلي اٝنمس.عىيػٍ

نػىهيمىاكلو نسي صبلتٌن من يومٌن كليلتٌن كجهل  فإف علم اختبلفهما كفػاه  ؛عىيػٍ
أف يصلي اٝنمس، كإف علم اتفاقهما، أك شك فيو، لزمتػو عشػر صػلوات لكػل صػبلة 

 .(ٔ)ُب التيمم مرتٌن، كقد مر  

                              
، البياف: ِٕ/ِ، اٜنلية: َُٔ/ُ( ىذا ىو الصحيح اٞنعتمد ُب اٞنذىب. انظر: اٞنهذب: ُ)

 .ّٕٓ/ُ، الركضة: ّْٓ/ُ، فتح العزيز: ُٓ/ِ
 ، كبو يستقيم اٞنعىن.ُٕٖ/ِكاٞنثبت من التعليقة: ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، ِ)
 .َٕ/ّ، اجملموع: ْْٓ/ُ( انظر: فتح العزيز: ّ)
 .ِْٕ/ُ( انظر: اإلحياء: ْ)
 .ِٖ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٓ)
 /أ.ْٗ: اٛنواىر البحرية: ؿانظر( ٔ)
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ػػػاظهػػػر أك عصػػػر كجهػػػل  (ُ)قػػػاؿ ُب األـ: كلػػػو كػػػاف  عليػػػوي نػىهى ى بنيػػػة فصػػػل   عىيػٍ
اأىيػ تػىهي كاحدة منهما ٍب شك   .(ِ)زئو عن كاحدة منهمانول دل ْني  مى

كيعلػم اٞنػدة الػيت فاتػت فيهػا، كمػػا  (ّ)كلػو كػاف عليػو فوائػت ال يعػرؼ  عػددىاي
 لو علم أف فائتو صلوات من شهر كذا، ال يعرؼ قدرىا فوجهاف:

فػػإف قػاؿ: عشػػرنا،  ؛أنػػك تركػت ؟ تػىتىحىق ػقى  (ْ)قػاؿ:  كػػميللقفػػاؿ: أنػو يي  أحـدمها
 .(ٓ)ُب الزايدة، لزمو العشر دكف الزايدة أك شك  
فػػإف قػػاؿ:   ؛أنػػك صػػليت فيػػو ؟ تػىتىحىق ػػقى قػػاؿ: كػػم أنػػو يي  ،: للقاضػػي(ٔ)يوالثــاين 

 .(ٕ)كذا لزمو قضاء ما عداه
ُب أنػػو ال  ،بعػػد سػػبلمو ىػػل تػػرؾ ركننػػا ؟ قػػاؿ اٞنتػػورل: ك٨نػػا كػػالقولٌن فػػيمن شػػك  

بػىعيدى يلزمو شيء، أك يلزمو األخذ ابألقل إف قػىريبى الفصل كاالستئناؼ إف 
 ؟.  (ٖ)

تار كجو اثلث كىو: أنو إف كانت كالثاشل أصح، كينبغي أف ٫ني  :(ٗ)قاؿ النواكم/
ن تركػػػو، كمػػػا ُب مسػػػألة السػػػبلـ علػػػى تركػػػو دل يلزمػػػو إال مػػػا تػػػيق   كىيػىٍنػػػديري عادتػػػو الصػػػبلة 

ي ُب كقت كيػرتؾ ُب كقػت كدل تغلػب الصػبلة، لزمػو قضػاء صلًٌ ، كإف كاف يي (َُ)اٞنذىب
 .(ُُ)ن فعلوما زاد على ما تيق  

                              
 .ُُِ/ُ( ُب األصل: )على(. كاٞنثبت من األـ: ُ)
 .ُُِ/ُ( األـ : ِ)
 .ِٕ/ّ)عددىم(، ىكذا، كاٞنثبت من اجملموع: ( ُب األصل: ّ)
 .ِٕ/ّ، كاجملموع : ّٓ/ِ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من البياف : ْ)
 .ّٖٗ/ِ، كفاية النبيو:  َّ،ِٕ/ّ، اجملموع: ِٖ/ِ، اٜنلية:  ّٓ/ِ( انظر: البياف: ٓ)
 .ِٕ/ّ ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اجملموع:ٔ)
 : ىو األصح. ِٕ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-. قاؿ النوكمُُٖ/ِ( انظر : التعليقة : ٕ)
 .ّٕٓ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ٖ)
 /أ(.َُِ( هناية ؿ: )ٗ)
أم: كما لو شك بعد السبلـ ُب ترؾ ركن، فإف اٞنذىب أنو ال يلزمو شيء؛ ألف الظاىر  (َُ)

 .ِٕ/ّموع: ميًضيْػهىا على الصحة. انظر: اجمل
 .ِٕ/ّ( انظر: اجملموع: ُُ)
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 :هبا البابتم فروع يط 
سػػػػتحب لكػػػػل مصػػػػلًٌ رجػػػػبلن كػػػػاف أك امػػػػرأة أف يػػػػذكر هللا تعػػػػاذل بعػػػػد يي ألول: ا

 كأف يدعو، كقد جاء فيو أحاديث منها: ،بلـالس  
ثػػػبلاثن كأنػػػػو كػػػاف يقػػػػوؿ: اللهػػػم أنػػػػت السػػػبلـ، كمنػػػػك  (ُ)أنػػػو كػػػاف  يسػػػػتغفري»
كاف يقوؿ: ال إلو إال هللا كحده ال » :. كأنو(ِ)«ذا اٛنبلؿ اإلكراـ، تباركت اي السبلـ

لو اٞنلك كلو اٜنمػد كىػو علػى كػل شػيء قػدير، اللهػم ال مػانع ٞنػا أعطيػت  شريك لو،
بػر  ح ُب دي مػن سػب  ». كأنػو قػاؿ: (ّ)«كال معطي ٞنػا منعػت كال ينفػع ذا اٛنػد منػك اٛنػد

ٕنػاـ »، كقػاؿ: « ثػبلاثن كثبلثػٌن، ك٘ند هللا ثبلاثن كثبلثٌن، ككػ   كل صبلة ثبلاثن كثبلثٌن
اٞنائػػة: ال ال إلػػو إال هللا كحػػده ال شػػريك لػػو لػػو اٞنلػػك كلػػو اٜنمػػد كىػػو علػػى كػػل شػػيء 

بػػر الصػػبلة ذ دي . كأنػػو كػػاف يتعػػو  (ْ)«البحػػر دً بىػػكانػػت مثػػل زى قػػدير، غفػػرت خطػػاايه كإف  
إذل أرذؿ العمػػر، كأعػػوذ  رد  ، كأعػػوذ بػػك أف أي اللهػػم إشل أعػػوذ بػػك مػػن اٍٛنيػػنٍبً »بقولػػو: 

اللهػم اغفػررل ». كأنو كػاف يقػوؿ: (ٓ)«الق  بتنة الدنيا، كأعوذ بك من عذابك من فً 

                              
( ُب األصل: )يك (، كدل أجد كلمة )يك ( ُب كتب اٞنذىب، كال ُب كتب السنن، كالذم ُ)

، كإعانة ِْٗ/ِ، كالبياف: ُّٓ/ِ، كالتهذيب: ْٖٓ/ّكجدتو ىو اٞنثبت من اجملموع: 
 .ُٗٓ، رقم: ُْْ/ُ، كصحيح مسلم: ٔٓ/ُ، كفتح الوىاب: ُِٓ/ُالطالبٌن: 

، كتاب الصبلة، ابب استحباب الذكر ُٗٓ، رقم: ُْْ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ِ)
 .-هنع هللا يضر-بعد الصبلة كبياف صفتو(، من حديث ثوابف 

، كتاب الصبلة، ابب الذكر بعد ْْٖ، رقم: ُٖٔ/ُ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ّ)
صبلة، ابب استحباب ، كتاب الّٗٓ، رقم: ُْْ/ُالصبلة(، كمسلم ُب صحيحو: )

 . -هنع هللا يضر–الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو(، من حديث اٞنغًنة بن شعبة 
، كتاب الصبلة، ابب استحباب الذكر ٕٗٓ، رقم: ُْٖ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ْ)

 .-هنع هللا يضر–بعد الصبلة كبياف صفتو(، من حديث أيب ىريرة 
كىو ما ٫نرج ابٞنخض من لنب بقر أك غنم ٞنشاهبتو إايه  ؛البحر، كمنو ايشتق الزْبد : رىٍغوةالز بىد

  . مادة: زبد.َٕٗ/ِ، معجم اللغة العربية اٞنعاصرة: ُٖٓ/ُانظر: التوقيف:  .ُب اللوف
، كتاب الددعوات، ابب: التعوذ ِِِٖ، رقم: ِّ/ْ( أخرجو البخارم ُب صحيحو: )ٓ)

 .-هنع هللا يضر–مصعب بن سعد عن أبيو سعد بن أيب كقاص من عذاب الق (، من حديث 
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ػػمػػا قػػد   كمػػا أعلنػػت، كمػػا أسػػرفت، كمػػا أنػػت أعلػػم بػػو  رت، كمػػا أسػػررت،مت، كمػػا أخ 
 (ّ) ليقػػوؿي (ِ)أمػػر معػػاذنا». كأنػػو (ُ)«ر، ال إلػػو إال أنػػتـ كأنػػت اٞنػػؤخًٌ مػين، أنػػت اٞنقػػدًٌ 

أمػػػر ». كأنػػػو (ْ)«كشػػػكرؾ كحسػػػن عبادتػػػك ؾكػػػر  علػػػى ذً بػػػر كػػػل صػػػبلة: اللهػػػم أعػػػيندي 
 . (ٓ)«بر كل صبلةعقبة أف يقرأ اٍلميعىوًٌذىاًت دي 

                              
، كتاب صبلة اٞنسافرين كقصرىا، ابب ُٕٕ، رقم: ّْٓ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو: )ُ)

، كتاب َُٗٓ، رقم: ّٖ/ِالدعاء ُب صبلة الليل كقيامو(، كأبو داكد ُب سننو: )
 .  -هنع هللا يضر-طالب الصبلة، ابب: ما يقوؿ الرجل إذا سل م(، من حديث علي بن أيب

ٍعًب بًن  ىو الصحايب اٛنليل، معاذ بن جبل( ِ) بن عمرك بن أكس بن عىاًئًذ بًن عىًدمًٌ بًن كى
 عىٍمرًك بن أدم بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جيشىمى بن اٝنىٍزرىًج.

السيد اإلماـ، أبو عبد الر٘نن األنصارم اٝنزرجي اٞندشل البدرم شهد العقبة شاابن أمرد كلو 
، سًن أعبلـ النببلء: َُِْ/ّانظر: االستيعاب: ىػ.  ُٖعدة أحاديث. توُب سنة 

ّ/ِٔٗ. 
 (ُِِٓ؛ كسنن أيب داكد: رقم )ْٖٔ/ّ( ُب األصل: )بقولو(. كاٞنثبت من اجملموع: ّ)
، كتاب: الصبلة، ابب: االستغفار(، ُِِٓ، رقم: ٖٔ/ِكد ُب سننو: )( أخرجو أبوداْ)

، كتاب السهو، ابب: الدعاء بعد الذكر(، َُّّ، رقم: ّٓ/ّكالنسائي ُب سننو: )
، ابب صفة الصبلة، ذكر االستحباب ََِِ، رقم: ّْٔ/ٓكابن حباف ُب صحيح: )

ات اٞنفركضات(، كاإلماـ للمرء أف يستعٌن ابهلل جل كعبل على ذكره كشكره عقيب الصلو 
، َٔ/َِ(، كالط اشل ُب اٞنعجم الكبًن: )ُُِِٗ، رقم: ِْٗ/ّٔأ٘ند ُب مسنده: )

 -ر٘نو هللا–. كصححو اإلماـ األلباشل -هنع هللا يضر– (، من حديث معاذ بن جبلَُُرقم: 
(، كصحيح كضعيف سنن ُِِٓ، رقم: ِ/ُصحيح كضعيف سنن أيب داكد: )

 (.َُّّ، رقم: ْْٕ/ّالنسائي: )
، كتاب الصبلة، ابب ُب االستغفار(، ُِّٓ، رقم: ٖٔ/ِأخرجو أبو داكد ُب سننو: ) (ٓ)

ب ما جاء ُب اٞنعوذتٌن(، كأ٘ند ُب ، ابَِّٗ، رقم: َُٕ/ٓكالرتمذم ُب جامعو: )
، ٕٕٔ، رقم: ُِٓ/ُ(، كالط اشل ُب الدعاء: )ُُْٕٕ، رقم: ّّٔ/ِٖمسنده: )

، رقم: ِْٗ/ُٕابب جامع أبواب القوؿ ُب أدابر الصلوات(، كاٞنعجم الكبًن: )
، كتاب الصبلة، ابب األمر ٕٓٓ، رقم: ِّٕ/ُ(، كابن خز٬نة ُب صحيحو: )ُُ/ٖ

، َِّّ، رقم: َُٔ/ْ ُب دبر الصبلة(، كالبيهقي ُب شعب اإل٬ناف: )بقراءة اٞنعوذتٌن
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مػػػن ». كركم أنػػػو قػػػاؿ: (ُ)«آيػػػة الكرسػػػي دبػػػر الصػػػبلة» :كركم ُب األـ بقػػػراءة
فو قػػػاؿ دي  قبػػػل أف يػػػتكلم: ال إلػػػو إال هللا كحػػػده ال  (ِ) رجليػػػوبػػػر صػػػبلة الفجػػػر كىػػػو اثى

شػػػػريك لػػػػو لػػػػو اٞنلػػػػك كلػػػػو اٜنمػػػػد ٪نػػػػي ك٬نيػػػػت كىػػػػو علػػػػى كػػػػل شػػػػيء قػػػػدير،  عشػػػػر 
يى لو عشر حسنات، ك  كيًتبى ،  (ّ)مراتي عشر درجات، عنو عشر سيئات، كريًفعى لو  ١نًي

                                                                            
ابب ٔنصيص اٞنعوذتٌن ابلذكر(، كصححو األلباشل ُب: صحيح كضعيف سنن أيب داكد: 

 (.َِّٗ، رقم: َّْ/ٔ(، كصحيح كضعيف سنن الرتمذم: )ُِّٓ، رقم: ِ/ُ)
ُنثت أيضنا ُب كتب اٞنذىب ( دل أجد ُب األـ قوالن عن فضل آية الكرسي ديبر كل صبلة، ك ُ)

كركل الط اشل :" ْٖٔ/ُّب اجملموع -ر٘نو هللا-األخرل فلم أجده أمٌو منها. قاؿ النوكم
ُب معجمو أحاديث ُب فضل آية الكرسي دبر الصبلة اٞنكتوبة لكنها كلها ضعيفةه". انظر 

، ِٗ/ٖ، كاٞنعجم األكسط: )(ِّّٕ، رقم: ّٖ/ّاٜنديث ُب اٞنعجم الكبًن للط اشل: )
 (َٖٖٔرقم: 

هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا –فضل آية الكرس حديث، كىو ما ركم عن أيب أمامة  كقد كرد
من قرأ آية الكرسي ديبر كل صبلة مكتوبة دل ٬ننعو من دخوؿ اٛننة إال أف » :-ملسو هيلع هللا ىلص–

اليـو  ، كتاب عملْٖٖٗ، رقم: ْْ/ٗ، أخرجو النسائي ُب السنن الك ل: )«٬نوت
، ٕٓٔ، رقم: ُِْ/ُكالليلة، ابب ثواب قراءة آية الكرسي(، كالط اشل ُب الدعاء: )

، رقم: ُٓ/ْابب جوامع أبواب القوؿ ُب أدابر الصلوات(، كالبيهقي ُب شعب اإل٬ناف: )
، ابب: ٔنصيص آية الكرسي ابلذكر(، كضع فو، كالط اشل ُب اٞنعجم الكبًن: ُِْٕ

قاؿ األلباشل: "تكلم بعضهم ُب اٜنديث كذكره ابن اٛنوزم (، ك ِّٕٓ، رقم: ُُْ/ٖ)
ر٘نو هللا أيضنا: "ركاه –ُب اٞنوضوعات، فأخطأ خطأ فاحشنا، كللحديث شواىد"، كقاؿ 

الط اشل ُب الكبًن كاألكسط أبسانيد كأحدىا جيد". انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: 
(ِ/ّٔٔ.) 

:  ثين كل شىٍيء: طىْيو، يقاؿ: ( ِ) ثػىىنى رجلو عن دابٌتو: ضم  ساقو إذل فىًخًذه فنزؿ عن اثفو
ا: طواه عىلىٍيًو كسرته، كثىن الش ٍيء ثنينا: عطفو كرد بعضو  دابٌتو، كيقاؿ: ثىن صىدره على كىذى

 .ِِْ/ُ، العٌن: ّْْ/ُ، ٗنهرة اللغة: َُُ/ُانظر: اٞنعجم الوسيط:  على بعض.
، رقم ُّٗ/ْكاٞنثبت من سنن أيب داكد:  ،األصل من ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ّ)

(َٕٕٓ.) 
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بىػغً من الشػيطاف، كدل  حيًرسى ك من كل مكركه،  (ُ)ًحٍرزو  ككاف يومو ذلك ُب لػذنب أف  يػىنػٍ
 .(ِ)«يدركو ُب ذلك اليـو إال الشرؾ ابهلل تعاذل

ستحب أف يبدأ من ىذه األذكار ابالستغفار. كيسػتحب اإلسػرار هبػا إال أف كيي 
تعلمػػوا أك كػػانوا عػػاٞنٌن أسػػركا.  يكػػوف إمامنػػا يريػػد تعلػػيم النػػاس فيجهػػر ليتعلمػػوا، فػػإذا

الػػػدعاء رجػػػاء  (ّ)كر بعػػػد الصػػػبلة ك ييكثػػػريطيػػػل الػػػذًٌ سػػػتحب للمنفػػػرد كاٞنػػػأمـو أف يي كيي 
  اٍعتىػػادىهي سػػتحب لئلمػػاـ عقػػب كػػل صػػبلة. قػػاؿ النػػوكم: كمػػا . كالػػدعاء مي (ْ)اإلجابػػة/

ٌبىٍ كثػػػػًن مػػػػنهم مػػػػن ٔنصػػػػيص ذلػػػػك ب الصػػػػبح كالعصػػػػر فػػػػبل أصػػػػل لػػػػو، كإف كػػػػاف  صىػػػػبلى
ستحب أف يػيٍقًبلي علػى النػاس فيػدعو. كاسػتحب الػركايشل . كيي (ٓ)دم قد أشار إليواٞناكر 

أف يدعو قائمنا
(ٔ) . 

 
 

                              
: اٞنوضع اٜنصٌن، يقاؿ: ىذا ًحٍرزه حىرًيزه، كيسمى التعويذ ًحٍرزنا. كاٍحتػىرىزى من كذا، اٜنًٍٍرزي ( ُ)

 كٓنىىر زى منو أىٍم تػىوىق اهي، كيػيقىاؿ: ىو ُب ًحٍرزو ال ييوصىلي إليو.
 .ٗٗ/ ُٓ، اتج العركس: َٕ/ُانظر: ٢نتار الصحاح: 

، كتاب األدب، ابب ما يقوؿ إذا َٕٕٓ، رقم: ُّٗ/ْ( أخرجو أبو داكد ُب سننو: )ِ)
، رقم: ُٓٓ/ٓ(، كالرتمذم ُب جامعو: )-هنع هللا يضر–أصبح، من حديث أيب ذر الغفارم 

، كتاب أبواب الدعوات، ابب ما جاء ُب فضل التسبيح كالتكبًن كالتهليل ّْْٕ
(، كقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح غريب"، -هنع هللا يضر–، من حديث أيب عىي اش كالتحميد

(، كابن حباف ُب -هنع هللا يضر-، من حديث أيب ذرََْٓ، رقم: ّْٖ/ٗكالبزار ُب مسنده: )
(، كضعفو األلباشل ُب -هنع هللا يضر-، من حديث أيب ذر َِِّ، رقم )ّٗٔ/ٓصحيحو: ) 

(، كضعيف اٛنامع الصغًن: ُِّٕ-ٖٖٔرقم: ، ُْٓ/ُصحيح كضعيف الرتمذم: 
 (.ّٖٕٓ، رقم: ِٕٖ/ُ)

 .ْٕٖ/ّاألصل، كاٞنثبت من اجملموع:  من ساقط( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ّ)
 /ب(.َُِ( هناية ؿ: )ْ)
 . ُْٖ/ِ. كانظر ما أشار إليو اٞناكردم ُب اٜناكم الكبًن: ْٖٖ/ّ( انظر: اجملموع: ٓ)
 .ٕٓ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٔ)
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كأمػػػػا اٞنصػػػػافحة عقػػػػب ىػػػػاتٌن الصػػػػبلتٌن، فقػػػػاؿ الشػػػػيا عزالػػػػدين: ىػػػػي بدعػػػػة 
قػػاؿ: مصػػافحة مػػن كػػاف معػػو قبػػل مباحػػة. قػػاؿ النػػوكم: كىػػذا أحسػػن، كاٞنختػػار أف يي 

. (ُ)قبلهػا مسػتحبة؛ ألف اٞنصػافحة عنػد اللقػاء سػنة الصبلة مباحة، كمػن دل يكػن معػو
 .(ِ)قد صرح بو الشياك قلت: 

يػىنػٍفىًتلى إذا أراد اإلماـ أف الفرع الثاين: 
علػى النػاس للػدعاء  كىيػيٍقبًػلى ُب احملراب  (ّ)

 عن ٬نينو، كُب كيفيتو كجهاف: يػىنػٍفىًتلى كيف شاء، كاألفضل أف   يػىنػٍفىًتلى جاز أف 
٬نينػػػو ُب احملػػػراب، كيسػػػاره إذل النػػػاس، ك٩نلػػػس علػػػى ٬نػػػٌن : أنػػػو يػػػدخل أحـــدمها

 .(ْ)سب إذل األكثريناحملراب. كني 
، ك٩نلػػس -للقفػػاؿ-: واثنيهمــا ، أنػػو يػػدخل يسػػاره ُب احملػػراب، ك٬نينػػو إذل القػػـو

. كقاؿ اإلمػاـ: دل يصػح فيػو شػيء، ك ال أرل فيػو إال (ٓ)على يسار احملراب، كالطائف
 .(ٔ)التخيًن

إذا دل يكػن خلفػو  لئلمػاـ أف يقػـو مػن مصػبله عقػب سػبلمو ستحبيي الثالث: 
نسػاء، فػػإف كػػاف خلفػػو نسػػاء اسػػتحب لػػو كللمػػأمومٌن اٞنكػػث قػػدرنا يسػػًننا يػػذكركف هللا 

سػتحب ٟنػن أف ينصػرفن عقػب سػبلمو. فػإف قػاـ اإلمػاـ قبػل ح، تنصرؼ النسػاء. كيي 
 و.ذلك أك جلس أطوؿ منو فبل شيء عليو. كللمأمـو أف ينصرؼ عقب سبلم

                              
. كقد أشار إذل ذلك ُب ِْٗ/ُ، شرح اٞنقدمة اٜنضرمية: ّْٗ/ٕانظر: الركضة: ( ُ)

 (.ُٓ، رقم اٞنسألة )ْٕفتاكيو: ص/
 .ّْْ/ٕ. الركضة ذلك فقد ص رح  أف اٞنصلي يسن لو؛ ( قصد ابلشيا ىنا، اإلماـ النوكمِ)
، كييقاؿ: انٍػفىتىلى يػىنػٍفىًتل( ّ)  عن رأيو كعن حاجتو، كانفتل كجهو عنهم.: يىلتوم كيٍنصىرؼي

 . مادة: فتل.َِٔ/ُْ، هتذيب اللغة: ّٕٔ/ِانظر: اٞنعجم الوسيط: 
 . ِِّ/ّ، كفاية النبيو: ُّْ/َِ( انظر: اٟنداية: ْ)
، مع تكملة اجملموع: ٕٗ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُّٔ/ِ( كىو األصح. انظر: التهذيب: ٓ)

 . ٔٓ/ُ، فتح الوىاب: ُٖٓ/ِ، النجم الوىاج: ِِّ/ّ، كفاية النبيو: َْٗ/ّ
 .ُٖٓ/ِ( انظر: هناية اٞنطلب: ٔ)
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. (ّ)أحػب إرل (ِ)ح، ينصرؼ بعػد اإلمػاـ أك  معػوي (ُ)قاؿ الشافعي: كأتخًنه
ر للمأموف أف يلبث معو قليبلن احتمػاالن ألف يتػذك   حب  كقاؿ غًنه: إذا لبث اإلماـ استي 

سهونا فيتابعو
(ْ) . 

كإذا انصػػرؼ اٞنصػػلي إمامنػػا كػػاف أك مأمومنػػا أك منفػػردنا فلػػو أف ينصػػرؼ ُب جهػػة 
األربػػع، فػػإف كػػاف لػػو حاجػػة ُب جهػػة منػػو فػػاألكذل أف ينصػػرؼ منهػػا كإال مػػن جهاتػػو 

أك مسجد لو أبواب، فإف كاف لػو ابب كاحػد  اٍلفىضىاءً أكذل، ىذا ُب  (ٓ)فجهة اليمٌني
 خرج منو كفعل كذلك.

ــــع:  ، ككػػػػذا سػػػػائر إذا كػػػػاف للصػػػػبلة سػػػػنة بعػػػػدىا فعلهػػػػا ُب البيػػػػت أفضػػػػلالراب
غػػػًن موضػػػع الفريضػػػة  (ٔ)أف ينتقػػػل  إذلي حب  النوافػػػل، فػػػإف صػػػبلىا ُب اٞنسػػػجد اسػػػتي 

 قليبلن كإال فيفصل بينهما بكبلـ.
أف ٩نلػػػػس يػػػػذكر هللا تعػػػػاذل حػػػػ، تطلػػػػع الفجػػػػر سػػػػتحب إذا صػػػػلى يي اخلــــامس: 

 .الشمس
بسػجود بعػػد الفػراغ مػػن  (ٕ)/قػػاؿ الػركايشل: جػرت عػػادة بعػض النػػاسالسـادس: 

 .(ٖ)الصبلة يدعوف فيو، ك تلك سجدة ال أصل ٟنا
، كيرتػػػل أف يػػػدخل ُب الصػػػبلة بنشػػػاط كإقبػػػاؿ بقلبػػػو عليهػػػاييسػػػتحب : الســـابع

القػػػػراءة، كاألذكػػػػار، كالػػػػدعاء، كيتػػػػدبرىا، ك٬نتنػػػػع مػػػػن الفكػػػػر ُب غػػػػًن ذلػػػػك، كينصػػػػت 

                              
(ُ.  (  أم: اٞنأمـو
 .ُُٓ/ُ( ُب األصل: )قبلو(، كاٞنثبت من األـ: ِ)
 .ُُٓ/ُ( انظر: األـ: ّ)
)ذكره  ِْٕ/ُ. ُب شرح اٞنقدمة اٜنضرميةٕٓ/ِ، ُنر اٞنذىب: ُِٓ/ِ( انظر: البياف: ْ)

 ابن حجر اٟنيثمي ُب اإليعاب شرح العباب(.
 .ْٖٗ/ّ، كاجملموع: ُّٓ/ُ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من اٞنهذب: ٓ)
 ة.، كىو الصحيح لغُْٗ/ّ( ُب األصل: )ُب(، كاٞنثبت اجملموع: ٔ)
 /أ(.َِِ( هناية ؿ: )ٕ)
 .ٕٕ/ِ( انظر: ُنر اٞنذىب: ٖ)
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ابٝنشوع كاٝنضوع، بظاىره كابطنو، كيستحضر أنو كاقف بٌن يػدم مالػك اٞنلكػوت، 
الشػػيا عػػز الػػدين:  كيناجيػػو. كإذا خػػاؼ فػػوات اٝنشػػوع لرؤيػػة مػػا يفػػرؽ خػػاطره، قػػاؿ

األكذل أف يػيغىمًٌضى عينو
(ُ). 

، فلػػو صػػبلىا جػػاىبلن بفرضػػية شػػرتط لصػػحة اٞنفركضػػة العلػػم بفرضػػيتهايي الثــامن: 
الصػبلة مطلقنػػا، أك بفرضػػية ىػػذه دل تصػػح صػػبلتو، كلػػو علػػم فرضػػيتها كدل يعلػػم أركاهنػػا، 

بعضػػها سػػنة  قػػاؿ القاضػػي كالبغػػوم كاٞنتػػورل: إف اعتقػػد أف ٗنيػػع أعماٟنػػا سػػنة، أك أف
كبعضها فرض، كدل ٬نيز بينهمػا دل تصػح قطعنػا. كػذا نقلػو الػركايشل. لكػن ذكػر القاضػي 

 . كإف اعتقد أف ٗنيعها فرض، فوجهاف:(ِ)ُب الثانية كجها: أهنا تصح
. (ْ). كصػػحح القاضػػي ُب موضػػع عػػدـ صػػحة الصػػبلة(ّ): أهنػػا تصػػحأصــحهما

ز بػٌن مسػنونو يًٌػو علػم فرضػو ك دل ٬ني قػاؿ البغػوم: ككػذا إذا دل يعلػم فرضػية الوضػوء، ك لػ
ا فػػرض الكػػل انبػػىن علػػى صػػبلتو، فػػإف دل نصػػححها  ففػػي  كمفركضػػو ك أتػػى بػػو معتقػػدن

. كقػػػاؿ الغػػػزارل: الػػػذم ال ٬نيػػػز بػػػٌن فػػػرض الصػػػبلة كسػػػننها تصػػػح (ٓ)كضػػػوئو كجهػػػاف
صبلتو بشرط أف ال يقصػد التنفػل ّنػا ىػو فػرض، كلػو غفػل عػن التفصػيل فنيػة اٛنملػة 

 .(ٔ)االبتداء كافية، كصححو النوكمُب 
: النيػػػػة، كالتكبػػػػًن، كالقيػػػػاـ، كالقػػػػراءة، ُب الركعػػػػة األكذل تسػػػػعة أركػػػػافالتاســــع: 

                              
 (. َُٔ، رقم اٞنسألة )ُْٕ( انظر: كتاب الفتول:  ص/ُ)
، ُنر ُْٗ/ِ، التهذيب: ْٖٖ/ِ، التعليقة: ُِّ( انظر: التتمة، كتاب الصبلة: ص/ِ)

 .ّّٗ/ُ، الغرر البهية: ُّّ/ُ، النجم الوىاج: ِّٓ/ّ، اجملموع: ُُّ/ِاٞنذىب: 
، ّّٗ/ُ، الغرر البهية: ِْٓ/ّ، اجملموع: ُُّ/ِكىو اٞنذىب. انظر: ُنر اٞنذىب: ( ّ)

 .ُٖٖ/ِ؛ ُّّ/ُالنجم الوىاج: 
 .ِّٓ/ّ، كالنقل عنو ُب اجملموع: ْٖٖ/ِ( انظر: التعليقة: ْ)
 الوجهاف: (ٓ)

 : ال يصح كضوؤه، ألنو ترؾ معرفة ذلك كىذه اٞنعرفة كاجبة.األول
 : يصح كضوؤه، ال يؤثر ذلك ُب صحتو، كقطع هبذا اٞنتورل. الثاين

 .ِّٓ/ّ، اجملموع: ُْٗ/ِانظر: التهذيب: 
 .ِْٓ/ّ(، اجملموع: ُْ، رقم اٞنسألة )ِٕ( انظر: فتاكل الغزارل: ص/ٔ)
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كالركوع مطمئنًّا، كاالعتداؿ مطمئنًّا، كالسجود مطمئنًّا، كاٛنلوس مطمئنًّا. فإف أفردت 
أربعة أركػاف: الطمأنينة كانت أربعة عشر ُب كل ركعة، غًنىا سبعة. كُب آخر الصبلة 

، كالتسػػليمة األكذل. كاعلػػم -ملسو هيلع هللا ىلص-اٛنلػػوس، كقػػراءة التشػػهد، كالصػػبلة علػػى رسػػوؿ هللا 
أنو بقي من األكذل مقارنة النية للتكبًن. كمن األذكػار ُب كػل ركعػة، الرتتيػب كاٞنػواالة. 

فػػإف  ؛الثانيػػة أربعػػة عشػػر (ُ)فيكػػوف ٠نمػػوع أركػػاف األكذل سػػبعة عشػػر. كإف كػػاف  ُبي
م منهػا انضػاؼ إليهػا األربعػة الػيت ُب آخػر الصػبلة، فيكػوف ٠نمػوع الػركعتٌن ٙنسػة سل  

 . (ِ)/اكثبلثٌن ركنن 
  

                              
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت لتضبط بو الصياغة، كتتضح العبارة.ُ)
 /ب(.َِِ( هناية ؿ: )ِ)
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 فهرس اآليبد

 الصفحة السورة كرقم اآلية طرؼ اآلية
 ْٓٔ ُسورة الفآنة، اآلية:      َّ يل ىل مل خل  ُّ 

 ْٖٕ ْسورة الفآنة، اآلية:  َّين ىن من  ُّ 

 ْٖٕ ٕالفآنة، اآلية: سورة  ٌَّّ  ٰى  ُّ 

 ْٖٕ ٕسورة الفآنة، اآلية:  َُّّ َّ ٍّ  ُّ 

 ّْٗ ٕسورة الفآنة، اآلية:  َّّٰ ِّ  ُّ 

 َِٓ ُّٔسورة البقرة، اآلية:    َّمي خي  حي جي يه ىه  ُّ 

 َِٓ ْٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

 يي ىي مي خي حي جي يه  ُّ 

 ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ْ َُِسورة آؿ عمراف، اآلية: 

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
 َّ ىم مم

 ْ ُسورة النساء، اآلية: 

 َْٓ ِّسورة النساء، اآلية:  َّ مثحج هت مت خت  ُّ 

 َٓٓ ُٖٓ، اآلية: ألعراؼسورة ا َّمس خس حس جس ُّ 

 ِْٗ ْٔسورة اٜنجر، اآلية:  َّجخ محُّ 

 هل مل خل حل جل مك ُّ 
 َّجم

 َْٓ ُُٖسورة اٞنؤمنوف، اآلية: 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
 َّ جب

-َٕاآليػػػػة: سػػػورة األحػػػزاب، 
ُٕ 

ْ 

 ْٕٓ .ِٖاآلية: سورة الفاطر،  َّخصمص حص مس خس حس جس  ُّ 

 لك  خك حك جك مق حق مف ُّ 

 َّمكجل

 ْ ٗسورة الزمر، اآلية: 
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 هي مي خي  حي جي ٰه مهُّ 
 َّهئمب مئ

 ْ ُُسورة اجملادلة، اآلية: 

 َٓٓ ٓسورة اٞنمتحنة، اآلية:  َّ من خن حن جن خممم حم جم  ُّ 

 َٓٓ .َّ، اآلية: لكسورة اٞن َّزث رث يت ىت  ُّ 

 ْٖٔ ُِسورة اٞندثر، اآلية:    َّجن يم  ُّ 

 مج حج مث هت مت خت ُّ 
 َّجح

 َٓٓ َْ، اآلية: قيامةسورة ال

 َٓٓ ُ، اآلية: ألعلىسورة ا َّزي ري ٰى ين  ُّ 

 َْٖ ٖسورة التٌن، اآلية:  َّىك مك لك اك  ُّ 

 ْٖٗ ُ، اآلية: كافركفسورة ال َّىل مل خل ُّ 

 ْٖٗ ُ، اآلية: إلخبلصسورة ا َّيل ىل مل خل  ُّ 

 ْٕٗ ُ، اآلية: ناسسورة ال َّنت مت زت رت  ُّ 
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 يثألحبدفهرس ا
 ٖٕٓ أمر عقبة أف يقرأ اٍلميعىوًٌذىاًت دبر كل صبلة

 ََٓ كاف يطوؿ ُب الركعة األكذل كيقصر ُب الثانية  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النيب 
 ِّّ أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الدجاؿ

 َِٓ كاف يقرأ ُب األكذل  -عليو السبلـ-أنو 
 ٔٓٓ التحيات الطيبات الصلوات هلل، السبلـ عليك

 ْٓٓ التحيات اٞنباركات، الصلوات الطيبات هلل، السبلـ عليك
 ٓٓٓ التحيات هلل كالصلوات كالطيبات، السبلـ عليك
 ٓٓٓ التحيات هلل، الزاكيات هلل، الصلوات الطيبات هلل

 ّٔٓ ، كعذاب الق ، كفتنة احمليا كاٞنماتالتعوذ من عذاب النار
 َِٓ, ُٗٓ, ْٖٓ ربنا لك اٜنمد

 َِٓ فيو امباركن  اطيبن  اربنا كلك اٜنمد ٘ندان كثًنن 
 ُٓٓ سبحاف ريب ذم اٛن كت كالك ايء كالعظمة

 ْٔٓ سبحانك هللا اللهم ربنا كُنمدؾ،
 ُٔٓ سبحانك اللهم ربنا كُنمدؾ اللهم اغفر رل

 ُٔٓ إلو إال أنتسبحانك كُنمدؾ ال 
 ّٖٓ, ُٓٓ سبوح قدكس رب اٞنبلئكة كالركح

 ُٖٓ, ْٖٓ ٚنع هللا ٞنن ٘نده
 ٕٕٓ ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو،
 ْٔٓ هللا أك  كبًننا، كاٜنمد هلل كثًننا

 ّٖٓ اللهم اغفر رل ذنيب كيل وي 
 ٖٕٓ, ّٔٓ اللهم اغفررل ما قدمت، كما أخرت، كما أسررت،

 ُْٓ كاج شل، كعافين، كارزقين، كاىدشلاللهم اغفررل، 
 ّٔٓ اللهم ألف بٌن قلوبنا، كأصلح ذات بيننا

 ِْٓ اللهم إن نستعينك، كنستغفرؾ، كنستهديك
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 ٕٕٓ اللهم أنت السبلـ، كمنك السبلـ
 ْٓٓ اللهم أنت اٞنلك ال إلو إال أنت

 ّٖٓ اللهم إشل أعوذ برضاؾ من سىخىًطك
 ٕٕٓ اللهم إشل أعوذ بك من اٍٛنينٍبً 

 ّٔٓ االلهم إشل ظلمت نفسي ظلمان كبًنن 
 ِِٓ اللهم اىدشل فيمن ىديت، كعافين فيمن عافيت

 ْٕٓ اللهم ابعد بيين كبٌن خطاايم
 ُٗٓ اللهم ربنا كلك اٜنمد
 ٓ اللهم فقهو ُب الدين

 َِٓ ملء السماكات، كملء األرض، كملء ما شئت من شيء بعد
 ٕٕٓ من سبح ُب دبر كل صبلة ثبلاثن كثبلثٌن

 ٓ من سلك طريقان يلتمس فيو علمان سٌهل هللا لو بو طريقان إذل اٛننة
فو رجليو  ٕٗٓ من قاؿ دبر صبلة الفجر كىو اثى

 ٓ من يرد هللا بو خًنان يفقهو ُب الدين
 ْٕٓ, ْٓٓ كجهت كجهي
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 فهرس األنفبظ انغريجخ ادلفسرح
 ِّٖ اإلابحة
 ِْٗ اإلبراد

 ُّٗ األبعاض
 ّْٖ   ات كىأى 

 ِْٓ االجتهادي 
 ٕٔ اإًلٍٗنىاعي 

 ْٕ االحتياط
ٍحًليلي   ٖٕ اإٍلً
 ْْٗ اأٍلىٍٙنىصي 
 ِِْ األداء

 ِٗٗ اإلدراج ُب اإلقامة
 ِٖٓ األذاف
 ّٕٓ   أىرىاؽى 
 ِّٕ   اٍرتج

 َّْ اأٍليٍرجيوحىةي 
 ِّْ اإًلرساؿي 
 ِّٗ األسباب
 َٖ استأنف
 ِٕ االست اء
 ٕٔ ًاٍستػىثٍػفىرىتٍ 

 ّٕ االستحاضة
 ِِٖ االستخارة
 َْٔ اإلسرار
 ِِّ اإلسفار
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 ْْٕ اإلشباع
 َْْ األىٍشفىاع
 ٖٓ األشقر
 ْْٕ اإلمشاـ

 ّْٗ االصطبلح
 َّّ االٍضًطجاعً 
 ُٖٕ االضطراب

 َْٓ اٍعتػىقىلى 
 ْٖٔ اإلعجاز

 ّْٖ أيٍعًييى 
 ِّٕ اإلغماء
 ِٕ اإلفاضة
 ّْْ االفرتاش
 ِٖٓ اإًلقىامىةي 
 ِِّ  أيقرع

 ِِّ األقطار
 ِْْ اإلقعاء
 ّْٕ اإلقبلؿ
 ّّٕ األمارة
 ْٗٓ   أىم نى 

 ِّٓ انبطح
 ُُٓ ًا٦ٍنىنىسى 

 ُّٖ اًنٍػقىشىعى الغيم
ر  َْْ األىٍكاتى
 ِْٓ األكراد
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 ِٓٓ أكزعهم
 ُٕٗ اآليسة
 ٓٓ الباب
 ٕٗ اٍلبىاسيوري 

فى   ُٖ     ابى
 َّّ بىرًرتى 

 ّْٕ اٍلبىٍسمىلىة
 ْْٖ البىبلدة
 ِْٕ البػىٍنجي 

 ّٖٔ بنات نعش الصغرل
 ِِٓ اتقتٍ 
 ََٓ التأكيل
 َِّ التثويب
 ٕٓ الت حىٌرًم
 ِّٖ التحرصل
 ُّٓ التحزين
 ّْٔ الت حلل
 ِِّ التػ رىاسيل
 ّْْ التػ رىبْع

 ّٔٗ الرتتيب
 ِٗٗ الرتتيل
ة ٗنى  ِْٔ الرت 
 ِٗٗ الرتجيع
 ِْٓ الرتكية

 ُّٓ الت ٍطرًيبي 
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 ِٕٔ التعزير
 ِّٗ التقديرات
 َّٕ التػ ٍقًليدي 
 ّْٖ تػىقىو سى 
 ٕٔ التًٌك ةي 

 ٕٔ تػىلىج مىتٍ 
 َُٕ, َٔ التلفيق
 َْٗ التلقٌن
 ٕٗ ٕنىىح ضى 
 ّْٔ التمطيط
 ََٓ التنبيو
 َٓٓ التنزيو

 ُُٓ التنكيس
 ْٖٖ التهليل
 ُِّ التهويش
 ِٖٓ التػ وىاطؤ
ـي   َِٔ الت وأ
 ّْْ التورؾ
 ُِٗ تػىوىق ى

 ِّٔ التػ يىاميني 
فو رجليو  ٕٗٓ اثى

 ٖٓ الث خىني 
 ّْٕ الثػ نىاايى 
 ِّٔ اٛنىاد ة
   ْٔٓ  اٛنىدْ 
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 َُْ اٛنًزية
 َِٕ اٛنىفىاؼ
 ْْٗ اٛنىٍفني 
 ّْٗ اًٛنمىاحي 
 ُّْ اٛننب
 ِٔ اٛنينيبي 
 ّٔٔ اًٜنٍجري 
 ِٕٔ  اٜند

 ُٕ اٜنىدىثً 
 ِْٖ حىٍذكى 
 َٖٓ اٍٜنًٍرزي 
 ّْٖ حىر ؼى 
 ٕٕ اٜنٍشو

 ِٕٔ اٜنشيشة
 ّٔٓ اٜنىٍقوي 
 ٓٓ اٜنكم
 ّٓٓ اٜنمارة
لىةي   ّْٕ اٜنىٍمدى
 َِِ اٜنىيًٌز

 ْٓ اٜنيض
 ِّٗ اٜنىيػٍعىلىةي 
 ّٕٓ اٝنإنة
 ِّٗ اٝناص
 ّْٓ  اٝن 

 ّْٖ, ِْْ اٝنرس
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 ٕٔ اٍٝنًٍرقىة
 ُّٕ اٝنٍىًصيْ 
 ْٕٕ خىل لى 
 ُُٓ اٝننثى
 ُُْ اٝنواصْ 
 ُِٗ الدعة
 ُُٔ الد اللة
 ُٓٔ الدكر
 ِْٓ الديك
ا  ْْٕ راقدن
 ُِّ  رىتىبى 
 َُٓ الرىٍتقي 
 ُّْ الر ٍحبىةي 
 ِْٖ الر ٍحلي 
 ْٓ الرحم

 ِْٗ الرخصة
 ْٓٔ الر ًديف
 ّْْ الْرٍسغ

 ُِٗ الرفاىية
 ّٓٓ الرىٍكضي 
 ّٕٓ الر مىلي 

 ِْٔ الر كاتب
 ٕٕٓ  الز بىد
ـي   ّْٔ الٌزًمىا
   ُِٓ  الز ٍندي 
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 ُّٔ الزكاؿ
 َّْ الز ٍكرىؽ
 َّْ السىاًعدي 
 ِْٖ السىًجي ةي 
 َُٕ الس ٍحبي 
 ّْٓ الس رٍجي 

نًي ةي   ِْٓ الْسٍرايى
 ّٔ سىًلسى بوؿ

 ٔٓ الشمسيةالسنة 
 ٔٓ السنة اٍلقىمىرًي ةي 

 ّْٖ الس نىد
 ُّٗ السنن

 ِِٕ سىٍورىةي  اٛنوع
 َِِ شاخص

 ِْٖ شىٍحمىةي األيذيفً 
 ِِْ    شىذ  

راؾ  ِّٓ الشًٌ
 ِِٕ الشرائع
 ِّٗ الش رىط
 ِِْ الْشعاعي 
 ِِٓ الش فىق
ء  َّْ شىبل 

 ِٕٓ الص اًحي
بىا  ُِٗ الصًٌ
 ْْٔ الْصدغ
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 ُُِ الصديد
 ّٗ الْصٍفرىةي 

 ُِٓ الص ًفٍيحىة
 ُِٖ الصبلة
 ّْٔ الص مىمي 
 ّْٓ صىٍوب
 ُٔٓ الضالة
 ّٓٔ طاقاته 
ف  ُّٖ الط رىايى
في   ِٓٔ الط رىايى
 ٗٓ الطريق

 ِٕ الطبلؽ البدعي
 ٓٔ الطبلؽ
 َِٔ الط ٍلق
 ٗٓ الطهر
 ِْٓ الظ نْ 
 ُْٔ العادة
 ّٕ اٍلعىاًذؿي 
 ِٗٔ العاريٌة
 ِّٗ  العاـ

 ِْٓ اٍلًعبػٍرىانًي ةي 
 ّٕٓ العتبة
 ّٓٓ  عىدا
 ُٕ الًعد ةي 

 ّْٕ العيدكؿ
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 ُِٗ العيٍذر
 ّٖٓ العىٍرصىة

 ُّٓ عيٍرؼ الدابة
 ِِٕ العيرؼ
 ُِْ العيزكب
 ٕٕ الًعصابة
 َْْ اٍلعىضيداف
 ْْٗ عىطىٍفتي 
 َِِ العىلىقىة
 َِْ العيليوؽ
 ِِٓ العيمراف
 ُُّ العيسوية
 ِِّ الغداة

 ِِْ الغركب
 ْٗ الًغٍشيىاف
 ِْٗ الغىٍمسي 
 َُّ الغىًنيمة
 ِّٖ الفارسية
 ْٔ الفائدة
 ٖٕ الفىتيلة
 ِِّ الفجر
 ُُٓ الفدية
 ِٖٗ فيرادىل

 ِٖٓ فرض الكفاية
 ٗٔ الفرع
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 ْٕ الفريضة
 ُٔٓ الفصل
 ّْٕ الفىقىار
 ِّٓ اٍلفىٍيءي 
 ِّٓ الفيء
 ُُّ القانوف
   ُِٖ  القيرء

 ْٗٔ القراءات السبع
 ْٗٔ القراءات الشاذة

 ِٗٔ القيربة
 ِِْ قيرص الشمس

 ِٗٔ اٍلقىٍرض
 ِِْ القضاء
 ِِْ القيلىلي 
 َِِ القوابل
 ِّٕ القواعد
ـي   ِِٕ القيو ا
 ُْٕ القياس

ًبدي الس ماء  َِِ كى
 ْٓ الًكتابي 
 ّٗ الكيٍدرىةي 
 ِّٖ الكراىة
 ٗٔ الكىف ارة
 ِٖٓ الًكفىايىة
 ّٓٓ اٍلكيمْ 



 

 
599 

 ُِٓ الًكنْ 
 ّٔٓ  كن

 ّْٓ الكىور
 ّْٕ الليثٍػغىةي 
 ْْٖ الل ٍحدي 
 ْٕٔ الل ٍحني 
 ِْْ الل غىطي 
 َُٕ  لىقىطى 
 ِْٓ الل هاةي 
 ِٔٓ اٞنأثورة
 َِّ اٞنباشرة
ىة يتىحىًنًٌ

 ُِْ اٞن
يتػىعىدًٌم

 ِّٔ اٞن
 ُّْ متفاحش
اًكًتٌٍن  يتىمى

 ُّٓ اٞن
 ِٖٗ  مىثٍػىنى 

 ّٖٗ ٠نيىاًزؼه 
ىحىارًيبي 

 ِّٔ اٞن
 ْْٖ اٍلميٍحتىضىر

 ُُٕ ا١نيٍتىًوشن 
 َِٔ ٢نىىاًيل
ًذمٌ 

ى
 ْٕ اٞن

 ِّْ مىٍرًسي ة
 َّْ اٞنًٍرفىق
ىٍرقىدي 

 ُّٓ اٞن
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 ْٖ اٞنسائل
يسىبًٌحىةي 

 ْٖٓ اٞن
 ْْٖ اميستلقين 
 ّٗٓ ميسىم رىة
 ِْٕ مىشيٍوبىة
 َِِ اٞنضغة

ىعىاًطفي 
 ّْٕ اٞن

 ِْٗ اًلمٍعصىم
 َّْ معقولة
يفىص ل

 ِِٖ اٞن
 ْْٖ اٞنقادصل
يقىت بي 

 ّْٓ اٞن
 ّْٔ ميقىطًٌرىةن 
ىٍكمىني 

 ِْْ اٞن
بٌلح

ى
 ّْٓ اٞن

مي  ينىجًٌ
 ِٕٓ اٞن

نًكبي 
ى
 ِْٖ اٞن

 ِّْ اٞننوط
 ِّٗ اٞنوانع

 ّٕٓ ميٍؤًخرىةي الر ٍحل
 ّٖٗ اٞنوسوس
 ْٕٕ اٞنوالة
 ٖٕ الن ٍجوي 
 ِْٓ ٥نىًٍفدي 

 ِّٖ الن دب
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 ّْْ   ندر
 َُٔ النًّسىقي 
 ُِّ النشوة

 ِّٔ صىبى ن
 ْٖٔ النظم
 َُِ النفاس
 ُّْ النػ ٍفضي 
 ُّٔ النفل
 ُّّ الٌنوبىة
 ّْٕ ىائمنا
   ِٗٔ   اٍٟنًبىةي 
 َْٕ   اٟنزء
 ُِٗ   ىىليم  

 ِْٓ اٟنندية
 َّْ اٟنودج
 ُْٓ اٟنىًومْ 

 ّٕٗ اٟنيئات
 ِٕٕ كىثىبى 

 ِّٖ الويجوب
 ُْْ الوىقىصي 
 ُِٕ الوىرلْ 
 ُِٗ اليأس
 ِّْ ييرزؽ
 ِّْ ييٍطرًؽ
 ّْٓ  ييقٌلو
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 ُٖٓ يػىنػٍفىًتل
 ّْٓ يػىٍنكىًبسى 
 َٗٓ يػيهىوًٌشي 
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 وادلىازينفهرس ادلكبييم 
 ٗٔ الدينار
 ِِِ الذراع
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 فهرس انكزت انىاردح يف انكزبة
 ُْٕاإلٗناع                                                                   

 ُِٖ اإلحياء
 ُِٕ  األـ

 ِِٔ اإلمبلء
 ّْٓ بداية اٟنداية

 ِٕٓ البياف
 ْٖٕ                       التبصرة                                             

 ََٓالتبياف                                                                    
 ٖٔ التتمة

 ِّٗالتعليقة                                                                  
 ّْٖ التقريب
 ٗٓ التنبيو

 ّْٔ ٗنىًٍع اٛنٍىوىاًمع
 ِٕٔ الذخائر

 َْْ زايدات اٍلعىب اًدمًٌ 
 َّٗ الشامل

 ْٗٗشرح مسلم للنوكم                                                      
 ِّّ صحيح مسلم

 ُِٗ العدة
 ِِْفتاكل ابن الصبلح                                                      

 ُْٕ فتاكل الفقيو ابن اٜنمًنم
 َْْ                                                     فتاكل العبادم      

 ْٕٗالفتاكل للقاضي حسٌن                                                 
 َُّ الكاُب
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 ُّْ الْلبىاب
 ِّّ ٢نتصر البويطي

 ِّْ للمزشل اٞنختصر
 ُْٓ اٞنرشد

 ِْٓ                 اٞنستظهرم                                             
 ّٔ اٞنهذب

        ِْٗالوجيز                                                         
 

 فهرس األعالو
 ِّْ إبراىيم بن أ٘ند بن دمحم اٞنركركذم

 ِِٓ إبراىيم بن خالد أبو ثور الكليب, البغدادم
 ٗٓ إبراىيم بن علي الشًنازم
 ّٖٓ اإلسفراييين اٞنلقب بركن الدينإبراىيم بن دمحم بن إبراىيم 

 َُٖ أبو اٜنسن اٍلعىب اًدٌم علي بن دمحم
اًمًلٌي ، أ٘ند بن دمحم ىحى

 ُّٖ أبو اٜنسن اٞن
 ّّٔ أبو الفتح اٞنقدسي نصر بن إبراىيم

 ُٔٓ أبو بكرو ابن العريب ، دمحم بن عبد هللا
 ُِْ أبو بكر البىاًقبل شلٌ دمحم بن الطيب

 َُٔ بد هللا بن أ٘ند بن عبد هللا اٞنركزمأبو بكرو القفاؿ ع
 ٗٓ أبو بكر بن دمحم بن اٜنسن اٞنرعشي

 ٕٓ أبو حامدو الغزارل دمحم بن دمحم
 ٓٔٓ, ْٔٓ أبو ٘نيد الساعدم

 ُٓٓ أبو سليماف اٝنطايب ٘ند بن ١نٌمد
 َْْ أبو عاصم العبادم دمحم بن أ٘ند

 ِْٕ أبو عبد هللا الزبًنم الزبًن بن أ٘ند
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 ٖٔ ن حربويوأبو عبيد ب
 َُِ أبو عمرك عثماف ابن صبلح الدين

 ُّٕ أىبيو ١نذكرة القرشي
 َُِ أبو ١نمدو اٍٛنيوىٍييًنْ عبد هللا بن يوسف
 ٓٓٓ أىبو موسى األشعرم عبد هللا بن قػىٍيسً 

 ّٓٗ أ٘ند بن أىب أ٘ند الط م
 ْٗٓ أ٘ند بن اٜنسٌن البيهقي

 ٕٖ أ٘ند بن عمر بن سريج البغدادم
 ٖٓ بن أ٘ند األسفرايين أ٘ند بن دمحم

 ِٔٗ أ٘ند بن دمحم بن أ٘ند البغدادم اٞنعركؼ اببن القطاف
 ٓٔ أ٘ند بن دمحم بن أ٘ند اٛنرجاشل

 ُِٖ أ٘ند بن دمحم بن عبد هللا, اٞنعركؼ اببن بنت اإلماـ الشافعي
 ّْٔ أ٘ند بن دمحم بن دمحم الز ٍكزىشلٌ اٞنعركؼ اببن ًعٍفرًيس

 ِْٕ البغدادمأ٘ند بن موسى بن العباس 
 ُُِ إٚناعيل بن ٪نٍن بن إٚناعيل اٞنزشل

 ُّٔ ببلؿ بن رابح
 ّٓٔ اٜنسن بن إبراىيم بن بػىٍرىيٍوف الفىارًًقي
 ُِّ اٜنسن بن أ٘ند بن يزيد اإلصطخرم

 ِْٖ اٜنسن بن اٜنسٌن بن أيب ىريرة البغدادم القاضي
ٍنًجيْ   ٔٔ اٜنسن بن دمحم بن شعيب السًٌ

 َُٖ اف البغدادماٜنسٌن بن صاحل بن خًن 
 ْْٓ اٜنسٌن بن قاسم الط م
ىٍركىزًمٍ 

 ٓٔ اٜنسٌن بن دمحم اٞن
 ُْٕ اٜنسٌن بن دمحم بن اٜنسن أبو عبد هللا اٜنىن اًطي

 ٕٗ اٜنسٌن بن مسعود بن دمحم البغوم
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 ِٔٔ زكراي بن أ٘ند بن ٪نٍن بن موسى البػىٍلًخيٌ 
 ُّٕ سعد بن عائذ اٞنؤذف

 َِٓ الفتح الر ازًمٌ سليم بن أيوب بن سليم، أبو 
 ِّٕ شافع بن عبد الرشيد بن القاسم اٛنيلي

 َٗ طاىر بن عبد هللا بن طاىر أبو الطيب الط م
 ِْٗ عبد الر٘نن بن أ٘ند السرخسي

 ْٖ عبد الر٘نن بن مأموف بن عليو اٞنتورل
 َِّ عبد الر٘نن بن دمحم بن أ٘ند بن فيورىاف الفيورىاشل

 َُُ واحد اٞنعركؼ اببن الصباغعبد السيد بن دمحم بن عبد ال
 ُٔٓ عبد هللا بن أيب زيدو، القىيػٍرىكىاشلْ 
 ْٗٓ عبد هللا بن الزبًن بن العواـ

 ُّٕ عبد هللا بن أـ مكتـو
 ْٓٓ عبد هللا بن عباس

 ْٗٓ عبد هللا بن عمر بن اٝنطاب
 ِْٗ عبد هللا بن دمحم بن ىبة هللا بن اٞنطهر بن أيب عىٍصريكفو 

 ْٔٓ, ٓٓٓ مسعودعبد هللا بن 
 ّٔ عبد اٞنلك بن عبد هللا بن يوسف اٛنويين
 ٕٓ عبد الواحد بن إٚناعيل بن أ٘ند الركايشل

 ُِٕ عثماف بن سعيد بن بشار، أبو القاسم األ٧ناطي
 ّّٓ عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ

 ٔٓ علي بن دمحم بن حبيب اٞناكردم
 ِٖٕ عماد الدين بن يونس اإلربلي

 ٓٓٓ طابعمر بن اٝن
 ّٓٓ فاطمة الزىراء

 ِٕٔ ٠نيىلًٌي بن ٗنيىٍيًع بن ٤نىىا القرشي اٞنخزكمي
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 ِّٕ دمحم بن إبراىيم بن اٞننذر اإلماـ أبو بكر النيسابورم
 َُّ دمحم بن أ٘ند اٟنركم

 ُٕ دمحم بن أ٘ند بن اٜنسٌن أبو بكر القفاؿ
 ِْٕ دمحم بن أ٘ند بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ

 ُْٗ عبد هللا الفاشاشلدمحم بن أ٘ند بن 
 ِّٔ دمحم بن أ٘ند بن دمحم بن جعفر ابن اٜنداد

 ِٗٗ دمحم بن إسحاؽ بن خيزى٬ٍنىة
 ّٓٔ دمحم بن بػىيىاف بن دمحم الكىازىريٍكشلْ اآلمدم

 َِٖ دمحم بن داكد بن دمحم الداكدم. اٞنعركؼ ابلصيدالشل
 ِٖ دمحم بن عبد الكرصل بن الفضل الرافعي

 ٕٓ اًحد بن دمحم بن عمر بن اٞنيموف الد ارًميٌ دمحم بن عبد اٍلوى 
 ُِٗ دمحم بن ١نمود، أبو بكر احملمودم

 ِْْ دمحم بن ىبة هللا بن اثبت البندنيجي
 ِّٓ دمحم بن ٪نٍن بن منصور، النيسابورم
 َُّ دمحم بن يزيد بن عبد األك  األىٍزًدم

 ِّّ مسلم بن اٜنجاج
 َُّ مظهر الدين اٝنوارزمي

 ٖٕٓ معاذ بن جبل
 ِّّ النواس بن ٚنعاف

 ِّٓ, ٖٗ ٪نٍن بن أيب اٝنًن بن سادل العمراشل
 ٔٔ ٪نٍن بن شرؼ النوكم

 ُٖٓ يوسف بن أ٘ند بن كج القاضي الدًٌيٍػنػىوىرًمْ 
 ُْٕ يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد ال 

 ََُ يوسف بن ٪نٍن اٞنصرم, البػيوىٍيًطْي.
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 فهرس األيبكن
 ُّْ البغداد

 ّْٔ بيت اٞنقدس
 َّٔ جبل أيب قبيس

 ّٗٔ, ّْٗ خراساف
 َّٕ الشاـ

 ُِِ الصنعاء
 ّٖٔ ط ستاف
 ّٗٔ العراؽ
 ّٖٔ قػىٍزًكيني 
 ّٖٔ, ّْٔ, ّّٔ الكوفة

 ّٗٔ ما كراء النهر
 ّٗٔ اٞنصر
 ُّٕ, ِّٖ, ِْْ, ُِِ  مكة

 ّٗٔ هنر الشاش
افي   ّٖٔ ٨نىىذى
 َّٕ اليىمىني 
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 فهرس ادلصبدر وادلراجع
 سنو اٞنتوُب البيضاكم للقاضي األصوؿ علم إرل الوصوؿ منهاج) ادلنهاج شرح يف اإلهباج .ٔ

 نصر أبو الدين اتج ككلده السبكي الدين تقي الكاُب عبد بن علي اٜنسن ، أليب(ىػٖٕٓ
 .ىػُُْٔ: النشر عاـ.بًنكت– العلمية الكتب دار: الناشر. الوىاب عبد

 السيوطي الدين جبلؿ بكر، أيب بن الر٘نن عبد: اٞنؤلف، القرآن علوم يف اإلتقان .ٕ
 للكتاب العامة اٞنصرية اٟنيئة: الناشر، إبراىيم الفضل أبو دمحم: احملقق. (ىػُُٗ: اٞنتوَب)

 ـ.ُْٕٗ/ ىػُّْٗ: الطبعة
. (ىػِٖٔ: اٞنتوَب) القزكيين ١نمود بن دمحم بن زكراي: اٞنؤلف، العباد وأخبار البالد آاثر .ٖ

 .بًنكت – صادر دار: الناشر
أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد ال . ٗنع كترتيب: فؤاد بن عبد العزيز  اإلمجاع .ٗ

 الشلهوب، كعبد الوىاب بن ظافر الشهرم. الناشر: دار القاسم للنشر، الرايض.
. البشارم اٞنقدسي أ٘ند بن دمحم هللا عبد أبو: اٞنؤلف، األقاليم معرفة يف التقاسيم أحسن .٘

 الثالثة، الطبعة القاىرة، مدبورل مكتبة - ّ، بًنكت صادر، دار - ِ، ليدف – ُ :الناشر
 .(صفحاهتا برتقيم النسخة نفس كلها. )ُُٗٗ/ُُُْ

. اٞنؤلف: أبو اٜنسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم األحكام السلطانية .ٙ
القاىرة. عدد  –ىػ(. الناشر: دار اٜنديث َْٓالبغدادم، الشهًن ابٞناكردم )اٞنتوَب: 

 .ُاألجزاء: 
ىػ. احملقق: ْْٖ، أليب دمحم بن عبد الواحد الدارمي اٞنتوُب سنةأحكام ادلتحًنة يف احليض .ٚ

 ـ.ُٕٗٗأبو دمحم أشرؼ بن عبد اٞنقصود، الناشر: أضواء السلف، عاـ 

 اآلمدم الثعليب علي أيب بن علي اٜنسن أبو: ، اٞنؤلفاألحكام أصول يف اإلحكام .ٛ
 -بًنكت اإلسبلمي، اٞنكتب: عفيفي، الناشر الرزاؽ عبد: . احملقق(ىػُّٔ: اٞنتوَب)

 لبناف. -دمشق
ىػ. دراسة كتدقيق: دمحم خًن  َٓٓلئلماـ أيب حامد الغزارل اٞنتوَب سنة  إحياء علوم الدين .ٜ

 طعمة حبلي. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.

اٞنؤلف: دمحم بن إٚناعيل أبو عبد هللا البخارم اٛنعفي. ٓنقيق: علي  األدب ادلفرد. .ٓٔ
مصر. الطبعة:  –كعلي عبد اٞنقصود رضواف. الناشر: مكتبة اٝنا٤ني  -عبد الباسط مزيد 

 .ىػ ُِّْاألكذل 
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اٞنؤلف: دمحم بن علي بن دمحم بن  إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول. .ٔٔ
  -ىػ(. احملقق: الشيا أ٘ند عزك عناية، دمشق َُِٓعبد هللا الشوكاشل اليمين )اٞنتوَب: 

ـ. عدد ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗكفر بطنا. الناشر: دار الكتاب العريب. الطبعة: الطبعة األكذل 
 .ِاألجزاء: 

ـ.  ََُِػ = ديسم  ى ًُِّْب ٓنميلو ُب: احملـر  أرشيف ملتقى أىل التفسًن. .ٕٔ
مبلحظة:  ْند رابط اٞنوضوع الذم تتصفحو، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا 
ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على اإلنرتنت لتطالع ما قد يكوف جد فيو من 
مشاركات بعد اتريا ٓنميل األرشيف .. ك٬نكنك إضافة ما ٔنتاره منها ٝنانة التعليق ُب 

 http://tafsir.netرتكشل إف أردتي. رابط اٞنوقع:  ىذا الكتاب اإللك
ىػ = ديسم   ًُِّْب ٓنميلو ُب: احملـر  .ٔ –أرشيف ملتقى أىل احلديث  .ٖٔ

ـ. ىذا اٛنزء يضم: اٞننتدل الشرعي العاـ. مبلحظة:  ْند رابط اٞنوضوع الذم  ََُِ
وع تتصفحو، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموض

على اإلنرتنت لتطالع ما قد يكوف جد فيو من مشاركات بعد اتريا ٓنميل األرشيف .. 
رابط  ك٬نكنك إضافة ما ٔنتاره منها ٝنانة التعليق ُب ىذا الكتاب اإللكرتكشل إف أردتي

 http://www.ahlalhdeeth.comاٞنوقع: 
ـ.  ََُِ ىػ = ديسم  ًُِّْب ٓنميلو ُب: احملـر  .ٔ –أرشيف منتدى األلوكة  .ٗٔ

ىذا اٛنزء يضم: اجمللس الشرعي العاـ. مبلحظة:  ْند رابط اٞنوضوع الذم تتصفحو، 
أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على 
اإلنرتنت لتطالع ما قد يكوف جد فيو من مشاركات بعد اتريا ٓنميل األرشيف .. 

التعليق ُب ىذا الكتاب اإللكرتكشل إف أردتي. رابط ك٬نكنك إضافة ما ٔنتاره منها ٝنانة 
 http://majles.alukah.netاٞنوقع:  

 األلباشل الدين نصر دمحم: اٞنؤلف، السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء .٘ٔ
، بًنكت – اإلسبلمي اٞنكتب: الناشر. الشاكيش زىًن: إشراؼ، (ىػَُِْ:  اٞنتوَب)

 .ـُٖٓٗ - ىػ َُْٓ الثانية: الطبعة
 هللا جار الز٢نشرم أ٘ند، بن عمرك بن ١نمود القاسم أبو: اٞنؤلف. البالغة أساس .ٙٔ
 – بًنكت العلمية، الكتب دار: الناشر، السود عيوف ابسل دمحم: ٓنقيق، (ىػّٖٓ: اٞنتوَب)

 .ِ:األجزاء عدد، ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ األكذل،: الطبعة. لبناف



 

 
612 

 بن دمحم بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: اٞنؤلف، األصحاب معرفة يف الستيعاب .ٚٔ
: الناشر. البجاكم دمحم علي: احملقق، (ىػّْٔ: اٞنتوَب) القرطيب النمرم عاصم بن ال  عبد
 .ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ األكذل،: الطبعة، بًنكت اٛنيل، دار
 الدين زين األنصارم، دمحم بن زكراي: . اٞنؤلفالطالب روض شرح يف ادلطالب أسىن .ٛٔ

 اإلسبلمي.  الكتاب دار: . الناشر(ىػِٔٗ: اٞنتوَب) السنيكي ٪نٍن أبو
اٞنؤلف: عبد الر٘نن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي )اٞنتوَب:  األشباه والنظائر. .ٜٔ

 .ـَُٗٗ -ىػ ُُُْلناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: األكذل، ا ىػ(.ُُٗ
 اٞنظفر، أبو: اٞنؤلف. حنيفة وأيب الشافعي اإلمامٌن بٌن اخلالف يف الصطالم .ٕٓ

 نيف. د: احملقق. (ىػ ْٖٗ: اٞنتوَب) الشافعي ٍب اٜننفي السمعاشل اٞنركزل دمحم بن منصور
: النشر سنة األكذل،: الطبعة. كالتوزيع كالنشر للطبع اٞننار دار: الناشر. العمرم نفع بن

 .ق ُُِْ
، جغرافيا، اتر٫ني، اقتصادم. اٞنؤلف: الدكتور شوقي أبو اٝنيل. أ لس دول العامل .ٕٔ

 ـ. ََِّلبناف. الطبعة الثانية:  -الناشر: دار الفكر اٞنعاصر، بًنكت
 قرة بشرح اٞنعٌن فتح على حاشية ىو) ادلعٌن فتح ألفاظ حل على الطالبٌن إعانة .ٕٕ

 الدمياطي شطا دمحم بن عثماف( ابلبكرم اٞنشهور) بكر أبو: . اٞنؤلف(الدين ّنهمات العٌن
 األكذل،: كالتوريع. الطبعة كالنشر للطباعة الفكر دار: . الناشر(ىػَُُّ: اٞنتوَب) الشافعي
 ىػ. ُُْٖ

، (ىػُّٔٗ: اٞنتوَب) الدمشقي الزركلي ١نمود بن الدين خًن: اٞنؤلف، األعالم .ٖٕ
 .ـ ََِِ مايو/  أاير - عشر اٝنامسة: الطبعة، للمبليٌن العلم دار: الناشر

: اٞنتوَب) الٌصعيدم موسى يوسف حسٌن: اٞنؤلف، اللغة فقو يف اإلفصاح .ٕٗ
 ػ.ىَُُْ  الرابعة،: الطبعة، اإلسبلمي اإلعبلـ مكتب: الناشر، (ىػُُّٗ

 حبيب بن دمحم بن دمحم بن علي اٜنسن أبو: . اٞنؤلفالشافعي الفقو يف اإلقناع .ٕ٘
 .(ىػَْٓ: اٞنتوَب) ابٞناكردم الشهًن البغدادم، البصرم

اٞنؤلف: أ٘ند بن علي بن أ٘ند بن خلف األنصارم  اإلقناع يف القراءات السبع. .ٕٙ
ىػ(. الناشر: دار الصحابة َْٓالغرنطي، أبو جعفر، اٞنعركؼ اببن البىاًذش )اٞنتوَب: 

 .ُللرتاث. عدد األجزاء: 
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: اٞنتوَب) الشربيين اٝنطيب أ٘ند بن دمحم: . اٞنؤلفشجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع .ٕٚ
 – الفكر دار: الفكر. الناشر دار - كالدراسات البحوث مكتب: . احملقق(ىػٕٕٗ

 بًنكت. 
 النيسابورم اٞننذر بن إبراىيم بن دمحم بكر أبو: اٞنؤلف ،يف مسائل اإلمجاع اإلقناع .ٕٛ
 َُْٖ األكذل،: الطبعة، اٛن ين العزيز عبد بن هللا عبد الدكتور: ٓنقيق. (ىػُّٗ: اٞنتوَب)
 .ىػ
 اٜنسٌن بن إسحاؽ: اٞنؤلف، مكان كل يف ادلشهورة ادلدائن ذكر يف ادلرجان آكام .ٜٕ

 .ىػ َُْٖ األكذل،: الطبعة، بًنكت الكتب، عادل: الناشر اٞننجم
. اٞنؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن إدريس اٞنطليب القرشي اٞنكي الشافعي، )اٞنتوَب: األم .ٖٓ

 ـ.َُٗٗ/ىػَُُْ: النشر بًنكت، سنة – اٞنعرفة دار: الناشرىػ(. َِْ
. اٞنؤلف: أبو بكر دمحم بن األماكن أو ما اتفق لفظو وافرتق مسماه من األمكنة .ٖٔ

ىػ(. احملقق: ٘ند بن دمحم ْٖٓموسى بن عثماف اٜنازمي اٟنمداشل، زين الدين )اٞنتوَب: 
 .ىػ ُُْٓاٛناسر. الناشر: دار اليمامة للبحث كالرتٗنة كالنشر. عاـ النشر: 

ىػ. ٖٓٓلشرؼ الدين أيب سعد عبد هللا بن دمحم بن ىبة هللا اٞنتوَب سنة ، النتصار .ٕٖ
ىػ. ابٛنامعة ُّْٓىػ/ُّْْٓنقيق الطالب: اٜنسن بن عبد هللا بن دمحم عسًنم، عاـ 

 اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.
 الدينورم قتيبة بن مسلم بن هللا عبد دمحم أبو: . اٞنؤلفالعرب مواسم يف األنواء .ٖٖ
 .(ىػِٕٔ: اٞنتوَب)
 هللا عبد بن قاسم: اٞنؤلف، الفقهاء بٌن ادلتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس .ٖٗ

 دار: الناشر. مراد حسن ٪نٍن: احملقق. (ىػٖٕٗ: اٞنتوَب) اٜننفي القونوم علي أمًن بن
 .ىػُِْْ-ـََِْ: الطبعة. العلمية الكتب

اٞنؤلف: أبو بكر دمحم بن إبراىيم بن اٞننذر  األوسط يف السنن واإلمجاع والختالف. .ٖ٘
ىػ(. ٓنقيق: أبو ٘ناد صغًن أ٘ند بن دمحم حنيف. الناشر: دار ُّٗالنيسابورم )اٞنتوَب: 

 ـ.  ُٖٓٗىػ،  َُْٓ -السعودية. الطبعة: األكذل  –الرايض  -طيبة 
الباابشل اٞنؤلف: إٚناعيل بن دمحم أمٌن إيضاح ادلكنون يف الذيل على كشف الظنون،  .ٖٙ

ىػ(، عىن بتصحيحو كطبعو على نسخة اٞنؤلف: دمحم شرؼ ُّٗٗالبغدادم )اٞنتوَب: 
الدين ابلتقااي رئيس أمور الدين، كاٞنعلم رفعت بيلكو الكليسى، الناشر: دار إحياء الرتاث 

 لبناف. –العريب، بًنكت 
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د: دمحم إعدا اإليضاحات العصرية للمقاييس وادلكاييل واألوزان والنقود الشرعية. .ٖٚ
ـ. عدد ََِٕصبحي حسن حبلؽ. الناشر: مكتبة اٛنديل اٛنديد. سنة النشر: 

 . ُ. رقم الطبعة:ُاجملبلت: 
 الكتب دار. الناشر: اٜننفي ٤نيم ابن: اٞنؤلف، الدقائق كنز شرح الرائق البحر .ٖٛ

 .ـ ُٕٗٗ -  ى ُُْٖ االكذل الطبعة. لبناف – بًنكت العلمية
 هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد أبو: اٞنؤلف ،الفقو أصول يف احمليط البحر .ٜٖ

 ىػ.ُُْْ األكذل،: الكتيب، الطبعة دار: ، الناشر(ىػْٕٗ: اٞنتوَب) الزركشي
 الواحد عبد احملاسن أبو الركايشل،: اٞنؤلف .(الشافعي ادلذىب فروع يف) ادلذىب حبر .ٓٗ

العلمية.  الكتب دار: السيد. الناشر فتحي طارؽ: . احملقق(ىػ َِٓ ت) إٚناعيل بن
 ـ.  ََِٗ األكذل،: الطبعة

 ىػ(، دار الرشيد، حلب.ْٕٕ، للحافظ إٚناعيل بن كثًن اٞنتوَب )البداية والنهاية .ٔٗ

 ابن: اٞنؤلف، الكبًن الشرح يف الواقعة واألاثر األحاديث ختريج يف ادلنًن البدر .ٕٗ
. (ىػَْٖ: اٞنتوَب) اٞنصرم الشافعي أ٘ند بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج اٞنلقن
 اٟنجرة دار: الناشر، كماؿ بن كايسر سليماف بن هللا كعبد الغيط أبو مصطفى: احملقق
 .ـََِْ-ىػُِْٓ االكذل،: الطبعة، السعودية-الرايض - كالتوزيع للنشر

 نماـ اٞنلقب اٛنويين، هللا عبد بن اٞنلك عبد: اٞنؤلف، الفقو أصول يف الربىان .ٖٗ
 العلمية الكتب دار: الناشر، عويضة بن دمحم بن صبلح: احملقق، (ىػْٖٕ: اٞنتوَب) اٜنرمٌن
 ـ.ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكذل الطبعة: الطبعة، لبناف – بًنكت

 الزركشي هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد أبو: اٞنؤلف. القرآن علوم يف الربىان .ٗٗ
 ُٕٓٗ - ىػ ُّٕٔ األكذل،: الطبعة، إبراىيم الفضل أبو دمحم: احملقق، (ىػْٕٗ: اٞنتوَب)
 .كشركائو اٜنليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار: الناشر. ـ
ىػ. ٓنقيق: إٚناعيل  َٓٓ، لئلماـ أيب حامد الغزارل اٞنتوَب سنة البسيط يف ادلذىب .٘ٗ

ىػ. كعبد العزيز بن دمحم بن عبد هللا ُُْْىػ/ُُّْحسن دمحم حسن علواف، عاـ 
 ىػ. ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة.ُّْٓىػ/ُّْْالسليماف. عاـ 

، اسم اٞنؤلف: جبلؿ الدين السيوطي، دار بغية الوعاة يف  بقات اللغويٌن والنحاة .ٙٗ
 .لبناف / صيدا، ٓنقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم -النشر: اٞنكتبة العصرية 

: اٞنتوَب) العيىن الدين بدر أ٘ند بن ١نمود دمحم أبو: اٞنؤلف، اذلداية شرح البناية .ٚٗ
 .ىػ َُِْ األكذل،: الطبعة، لبناف بًنكت، - العلمية الكتب دار: الناشر، (ىػٖٓٓ
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 العمراشل اٝنًن أيب بن ٪نٍن اٜنسٌن أبو: . اٞنؤلفالشافعي اإلمام مذىب يف البيان .ٛٗ
جدة.  – اٞننهاج دار: النورم. الناشر دمحم قاسم: . احملقق(ىػٖٓٓ: اٞنتوَب) الشافعي
 ـ. َََِ -ىػ ُُِْ األكذل،: الطبعة

 الز بيدم ّنرتضى، اٞنلٌقب ١نٌمد بن ١نٌمد: اٞنؤلف. القاموس جواىر من العروس اتج .ٜٗ
 . اٟنداية دار: الناشر. احملققٌن من ٠نموعة: احملقق. (ىػَُِٓ: اٞنتوَب)
. (ىػّْٔ: اٞنتوَب) البغدادم اٝنطيب علي بن أ٘ند بكر أبو: اٞنؤلف. بغداد اتريخ .ٓ٘

: الطبعة، بًنكت – اإلسبلمي الغرب دار: الناشر. معركؼ عواد بشار الدكتور: احملقق
 .ـََِِ - ىػُِِْ األكذل،

اٞنؤلف: هباء الدين دمحم بن حسن بن إسفندراي. ترٗنة كتقدصل: أ٘ند  اتريخ  ربستان. .ٔ٘
. رابط الكتاب: pdfنوع ملف الكتاب: دمحم ندم. 

https://kutub.me/EYCOjk 
: اٞنتوَب) الشًنازم علي بن إبراىيم سحاؽإ أبو: اٞنؤلف، الفقو أصول يف التبصرة .ٕ٘

 األكذل،: الطبعة. دمشق– الفكر دار: الناشر، ىيتو حسن دمحم. د: احملقق، (ىػْٕٔ
 ىػ.َُّْ

ىػ(. ٓنقيق: ّْٖاٞنؤلف: دمحم عبد هللا اٛنويين الشافعي اٞنتوَب سنة ) التبصرة، .ٖ٘
 ىػ.َُُْالطالب دمحم بن عبد العزيز بن عبد هللا السديس. عاـ 

 اٟنائم ابن العباس، أبو دمحم بن أ٘ند: اٞنؤلف. القرآن غريب تفسًن يف التبيان .ٗ٘
، بًنكت – اإلسبلمي الغرب دار: الناشر، الباقي عبد ضاحي د: احملقق، (ىػُٖٓ: اٞنتوَب)

 .ىػ ُِّْ - األكذل: الطبعة
، لئلماـ أيب سعد عبد الر٘نن بن مأموف اٞنتورل الشافعي تتمة اإلابنة يف علوم الداينة .٘٘

نسرين بنت ىػ. ك ُِْٗىػ. ٓنقيق: غادة بنت دمحم بن علي العقبل. عاـ ْٖٕاٞنتوُب سنة 
 القرل. َنامعة أـىػ. ُِْٖ. عاـ ىبلؿ بن دمحم علي ٘نٌػادم

، (ىػٕٔٔ: اٞنتوَب) النوكم شرؼ بن ٪نٍن زكراي أبو: ، اٞنؤلفالتنبيو ألفاظ حترير .ٙ٘
 ىػ.َُْٖ األكذل،: دمشق، الطبعة – القلم دار: الدقر، الناشر الغين عبد: احملقق

، (ىػَْٓ ٥نو: اٞنتوَب) السمرقندم بكر أبو أ٘ند بن دمحم: اٞنؤلف، الفقهاء حتفة .ٚ٘
 ـ. ُْٗٗ - ىػ ُُْْ الثانية،: الطبعة، لبناف – بًنكت العلمية، الكتب دار: الناشر

https://kutub.me/EYCOjk
https://kutub.me/EYCOjk
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اٟنيتمي.  حجر بن علي بن دمحم بن أ٘ند: . اٞنؤلفادلنهاج شرح يف احملتاج حتفة .ٛ٘
 التجارية اٞنكتبة: العلماء. الناشر من ٛننة ّنعرفة نسا عدة على: كصححت ركجعت
 ـ.ُّٖٗ - ىػ ُّٕٓ: النشر دمحم. عاـ مصطفى لصاحبها ّنصر الك ل

: اٞنتوَب) السيوطي الدين جبلؿ: اٞنؤلف، النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب .ٜ٘
 .طيبة دار: الناشر، الفاراييب دمحم نظر قتيبة أبو: حققو، (ىػُُٗ

: اٞنؤلف(. اٞننتهي كهتذيب اٞنبتدم تدريب) بػ اٞنسمى الشافعي الفقو يف التدريب .ٓٙ
 يعقوب أبو: عليو كعلق حققو. الشافعي البلقيين رسبلف بن عمر حفص أيب الدين سراج
. السعودية العربية اٞنملكة - الرايض القبلتٌن، دار: الناشر. اٞنصرم كماؿ بن نشأت
 .ـ َُِِ - ىػ ُّّْ األكذل،: الطبعة

، دار ْٖٕ، اسم اٞنؤلف:  أبو عبد هللا مشس الدين دمحم الذىيب الوفاة: تذكرة احلفاظ .ٔٙ
 .األكذل بًنكت ، ط -العلمية النشر : دار الكتب 

: اٞنتوَب) اٞنلقن ابن الدين سراج: اٞنؤلف. ادللقن لبن الشافعي الفقو يف التذكرة .ٕٙ
 – بًنكت العلمية، الكتب دار: الناشر. إٚناعيل حسن دمحم حسن دمحم: ٓنقيق. (ىػَْٖ
 .ـ ََِٔ - ىػ ُِْٕ األكذل،: الطبعة. لبناف

مبلحظة: . ٗنع : كليد بن راشد السعيداف اإلمجاع.تشنيف األمساع ببعض مسائل  .ٖٙ
  ىذا الكتاب من كتب اٞنستودع ّنوقع اٞنكتبة الشاملةي. 

 كتب من الكتاب ىذا  اٞنزيين، عثماف أبو: ، إعداداذلمة لطالب ادلهمة التعاريف .ٗٙ
 . يالشاملة اٞنكتبة ّنوقع اٞنستودع

 الكتب دار: الناشر، ال كيت اجملددم اإلحساف عميم دمحم: اٞنؤلف، الفقهية التعريفات .٘ٙ
 األكذل،: الطبعة، (ـُٖٔٗ - ىػَُْٕ ابكستاف ُب القد٬نة للطبعة صف إعادة) العلمية
 .ـََِّ - ىػُِْْ

، للقاضي أيب الطيب طاىر بن عبد هللا الط م اٞنتوَب سنة التعليقة الكربى يف الفروع .ٙٙ
ىػ، كإبراىيم بن ثويين َُِْىػ/ُُْٗعاـىػ. ٓنقيق: حبيب بن سادل العمرم َْٓ

 ىػ. ابٛنامعة اإلسبلمية ابٞندنية اٞننورة.ُِّْىػ/ُِِْالسعيدم. عاـ
( علي كأبو) دمحم أبو القاضي: اٞنؤلف .(ادلزين خمتصر على) حسٌن للقاضي التعليقة .ٚٙ

ىٍركىْرٍكًذمٌ  أ٘ند بن دمحم بن اٜنسٌن
 عادؿ - معوض دمحم علي: . احملقق(ىػ ِْٔ: اٞنتوَب) اٞن

 اٞنكرمة. مكة - الباز مصطفى نزار مكتبة: اٞنوجود. الناشر عبد أ٘ند
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 القاسم، بن جعفر بن دمحم بن الطيب بن دمحم: اٞنؤلف، (الصغًن) واإلرشاد لتقريبا .ٛٙ
 أبو علي بن اٜنميد عبد. د: احملقق، (ىػ َّْ: اٞنتوَب) اٞنالكي الباقبلشل بكر أبو القاضي

 ـ.ُٖٗٗ - ىػ ُُْٖ الثانية،: الطبعة، الرسالة مؤسسة: الناشر، زنيد
 .ىػٕٖٗ الوفاة سنة، اٜناج أمًن ابن: اٞنؤلف. األصول علم يف والتحرير التقرير .ٜٙ

 بًنكت النشر مكاف .ـُٔٗٗ - ىػُُْٕ النشر سنة، الفكر دار: الناشر
اٞنتوَب ، اٞنؤلف: أبو العباس ٤نم الدين أ٘ند بن دمحم بن الرفعة تكملة ادلطلب العايل .ٓٚ

 ىػ.ُُِْىػ(، ١نقق: ُب اٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة، عاـ َُُٕب سنة)
 بن أ٘ند الفضل أبو: اٞنؤلف، الكبًن الرافعي أحاديث ختريج يف احلبًن التلخيص .ٔٚ

. العلمية الكتب دار: الناشر. (ىػِٖٓ: اٞنتوَب) العسقبلشل حجر بن أ٘ند بن دمحم بن علي
 .ـُٖٗٗ. ىػُُْٗ األكذل الطبعة: الطبعة

أليب العباس أ٘ند بن أيب أ٘ند الط م. ٓنقيق: الشيا عادؿ أ٘ند عبد  التلخيص .ٕٚ
 اٞنوجود، كالشيا دمحم معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

ٍلوىذىاشل  التمهيد يف أصول الفقو. .ٖٚ اٞنؤلف: ١نفوظ بن أ٘ند بن اٜنسن أىبيو اٝنطاب الكى
( كدمحم بن علي بن ِ - ُاحملقق: مفيد دمحم أبو عمشة )اٛنزء ىػ(.  َُٓاٜننبلي )اٞنتوَب: 
جامعة  -(. الناشر: مركز البحث العلمي كإحياء الرتاث اإلسبلمي ْ - ّإبراىيم )اٛنزء 

 .ْـ. عدد األجزاء:  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔ(. الطبعة: األكذل، ّٕأـ القرل )
 آؿ العزيز عبد بن صاحل ألقاىا دركس: اٞنؤلف. التوحيد كتاب لشرح التمهيد .ٗٚ

 .ـََِّ - ىػُِْْ األكذل،: الطبعة، التوحيد دار: الناشر، طيبعت ٍب الشيا،
 الشًنازم يوسف بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو: . اٞنؤلفالشافعي الفقو يف التنبيو .٘ٚ
 الكتب. عادل: . الناشر(ىػْٕٔ: اٞنتوَب)
 النوكم شرؼ بن ٪نٍن الدين ١نيي زكراي أبو: اٞنؤلف. واللغات األمساء  ذيب .ٙٚ
 .لبناف – بًنكت العلمية، الكتب دار: . الناشر(ىػٕٔٔ: اٞنتوَب)

 الكليب اٜنجاج أبو الر٘نن عبد بن يوسف: اٞنؤلف، الرجال أمساء يف الكمال  ذيب .ٚٚ
 – الرسالة مؤسسة: الناشر، معركؼ عواد بشار. د: احملقق. (ىػِْٕ: اٞنتوَب) اٞنزم

 ـ.َُٖٗىػ/ََُْ األكذل،: الطبعة، بًنكت
. اٞنؤلف: خلف بن أيب القاسم دمحم، القًنكاشل، أبو التهذيب يف اختصار ادلدونة .ٛٚ

ىػ(. دراسة كٓنقيق: الدكتور دمحم األمٌن كلد دمحم ِّٕسعيد ابن ال اذعي اٞنالكي )اٞنتوَب: 
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سادل. الناشر: دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الرتاث، ديب. الطبعة: األكذل، 
 .ىػ ُِّْ

 مسعود بن اٜنسٌن دمحم أبو السنة، ١نيي: . اٞنؤلفالشافعي اإلمام فقو يف التهذيب .ٜٚ
معوض.  دمحم علي اٞنوجود، عبد أ٘ند عادؿ: . احملقق(ىػ ُٔٓ: اٞنتوَب) الشافعي البغوم
 ـ.  ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ األكذل،: العلمية. الطبعة الكتب دار: الناشر

 ٍب اٛنزائرم، السمعوشل صاحل بن طاىر: اٞنؤلف، األثر أصول إىل النظر توجيو .ٓٛ
 اٞنطبوعات مكتبة: الناشر. غدة أبو الفتاح عبد: احملقق، (ىػُّّٖ: اٞنتوَب) الدمشقيٌ 
 .ـُٓٗٗ - ىػُُْٔ األكذل،: الطبعة، حلب – اإلسبلمية

 بن إسحاؽ بن خليل: اٞنؤلف. احلاجب لبن الفرعي ادلختصر شرح يف التوضيح .ٔٛ
 ٤نيبويو مركز: الناشر. الكرصل عبد بن أ٘ند. د: احملقق. (ىػٕٕٔ: اٞنتوَب) موسى

 .ـََِٖ - ىػُِْٗ األكذل،: الطبعة. الرتاث كخدمة للمخطوطات
 اٞنناكم الرؤكؼ بعبد اٞندعو دمحم الدين زين: ، اٞنؤلفالتعاريف مهمات على التوقيف .ٕٛ

: القاىرة، الطبعة-ثركت اٝنالق عبد ّٖ الكتب عادل: الناشر (ىػَُُّ: اٞنتوَب) القاىرم
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ األكذل،

 اٜنقائق ككنوز األزىر كاٛنامع للسيوطى اٛنوامع ٗنع على كيشتمل) األحاديث جامع .ٖٛ
 السيوطي الدين جبلؿ بكر، أيب بن الر٘نن عبد: اٞنؤلف، (للنبهاسل الكبًن كالفتح للمناكل،

 ٗنعة على د نشراؼ الباحثٌن من فريق: أحاديثو كخرج نصوصو ضبط، (ىػُُٗ: اٞنتوَب)
 .زكى عباس حسن د: نفقة على طبع، (اٞنصرية الداير مفيت)
. اٞنؤلف: دمحم بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب جامع البيان يف أتويل القرآن .ٗٛ

ىػ(. احملقق: أ٘ند دمحم شاكر. الناشر: مؤسسة َُّاآلملي، أبو جعفر الط م )اٞنتوَب: 
 .ِْـ. عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  َُِْالرسالة. الطبعة: األكذل، 

: النشر اتريا. اٛنبار عبد صهيب: اٞنؤلف، وادلسانيد للسنن الصحيح اجلامع .٘ٛ
َُِْ . 

اٞنؤلف: أبو القاسم ١نمود بن عمرك بن أ٘ند، الز٢نشرم  اجلبال واألمكنة وادلياه. .ٙٛ
ىػ(. احملقق: د/ أ٘ند عبد التواب عوض اٞندرس َنامعة عٌن  ّٖٓجار هللا )اٞنتوَب: 

 ُٗٗٗ -ىػ  ُُّٗالقاىرة. عاـ النشر:  –مشس. الناشر: دار الفضيلة للنشر كالتوزيع 
 .ُـ. عدد األجزاء: 
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أ. د يوسف عبد اجمليد فايد. الناشر: دار النهضة  اٞنؤلف: جغرافية ادلناخ والنبات. .ٚٛ
 العربية. 

. اٞنؤلف: السيوطي. اٞنصدر: موقع ملتقى أىل مجع اجلوامع أو اجلامع الكبًن .ٛٛ
 . http://www.ahlalhdeeth.com اٜنديث.

)أك كتاب الفركؽ(. اٞنؤلف: أبو دمحم عبد هللا بن يوسف اٛنويين )ت  اجلمع والفرق .ٜٛ
ىػ(. احملقق: عبد الر٘نن بن سبلمة بن عبد هللا اٞنزيين. أصل ىذا الكتاب  ّْٖ

أطركحتاف: األكذل ماجستًن كالثانية دكتوراه لنفس الباحث. الناشر: دار اٛنيل للنشر 
ـ. عدد األجزاء:  ََِْ -ىػ  ُِْْألكذل، بًنكت. رقم الطبعة: ا –كالطباعة كالتوزيع 

ّ. 
: احملقق. (ىػُِّ: اٞنتوَب) األزدم اٜنسن بن دمحم بكر أبو: اٞنؤلف. اللغة مجهرة .ٜٓ

 .ـُٕٖٗ األكذل،: الطبعة. بًنكت – للمبليٌن العلم دار: الناشر. بعلبكي منًن رمزم
 البحوث دار: الناشر، سعد علي قاسم. د: اٞنؤلف، ادلالكية الفقهاء تراجم مجهرة .ٜٔ

 .ـََِِ األكذل،: الطبعة، ديب – الرتاث كإحياء اإلسبلمية للدراسات
 أ٘ند بن دمحم الدين مشس: . اٞنؤلفوالشهود وادلوقعٌن القضاة ومعٌن العقود جواىر .ٕٜ

. (ىػَٖٖ: اٞنتوَب) الشافعي القاىرم ٍب األسيوطي اٞننهاجي اٝنالق، عبد بن علي بن
لبناف.  – بًنكت العلمية الكتب دار: السعدشل. الناشر دمحم اٜنميد عبد مسعد: احملقق
 ـ.  ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ األكذل،: الطبعة

 اليمين الز بًيًدمٌ  العبادم اٜندادم دمحم بن علي بن بكر أبو: اٞنؤلف، النًنة اجلوىرة .ٖٜ
 .ىػُِِّ األكذل،: الطبعة، اٝنًنية اٞنطبعة: الناشر، (ىػََٖ: اٞنتوَب) اٜننفي

 األنصارم بكر أيب بن دمحم: اٞنؤلف، العشرة وأصحابو النيب نسب يف اجلوىرة .ٜٗ
: الناشر. حلب َنامعة األستاذ التو٤ني، دمحم د: ، ٓنقيق(ىػْٓٔ بعد: اٞنتوَب) التًٌلمساشل

 .ىػ َُّْ األكذل،: الطبعة. الرايض – كالتوزيع كالطباعة للنشر الرفاعي دار
: اٝنطيب(. اٞنؤلف شرح على اٜنبيب اٞنسماة )ٓنفة اخلطيب على البجًنمي حاشية .ٜ٘

 لبناف/ بًنكت - العلمية الكتب دار: الناشر الشافعي. البجًنمي عمر بن دمحم بن سليماف
 األكذل. : ـ. الطبعةُٔٗٗ-ىػُُْٕ -
 منهج)على  العبيد( لنفع اٞنسماة )التجريد ادلنهج شرح على البجًنمي حاشية .ٜٙ

يػٍرىًميٌ  عمر بن دمحم بن سليماف: اٞنؤلفاألنصارم(.  الطبلب لزكراي  الشافعي اٞنصرم البيجى
 . ىػُّٗٔ: النشر اٜنليب. اتريا مطبعة: . الناشر(ىػُُِِ: اٞنتوَب)

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 دمحم بن حسن: ، اٞنؤلفاجلوامع مجع على احمللي اجلالل شرح على العطار حاشية .ٜٚ
 العلمية. الكتب دار: ، الناشر(ىػَُِٓ: اٞنتوَب) الشافعي العطار ١نمود بن
ؿً  وعمًنة قليويب حاشيتا .ٜٛ لًٌٌي(. اٞنؤلف )على منهاج الطالبٌن كشرحو ٛنىبلى  أ٘ند: اٍلمىحى

 سنة: بًنكت. الطبعة –الفكر دار: عمًنة. الناشر ال لسي كأ٘ند القليويب سبلمة
 ىػ. ُُْٓ

أتليف: الدكتور سعد بن عبد هللا اٜنميد حفظو هللا. اعتين بو:  احلاكم ومستدركو. .ٜٜ
 .أبو عبيدة ماىر صاحل آؿ مبارؾ. دار علـو السنة

 دمحم بن علي اٜنسن أبو: اٞنؤلف الشافعي. اإلمام مذىب فقو يف الكبًن احلاوي .ٓٓٔ
 الشيا - معوض دمحم علي الشيا: . احملقق(ىػَْٓ: اٞنتوَب) ابٞناكردم الشهًن البغدادم،

 األكذل،: لبناف. الطبعة – بًنكت العلمية، الكتب دار: اٞنوجود. الناشر عبد أ٘ند عادؿ
 ىػ. ُُْٗ

 هللا عبد أبو خالويو، بن أ٘ند بن اٜنسٌن: اٞنؤلف. السبع القراءات يف احلجة .ٔٓٔ
، سادل العاؿ عبد. د: احملقق، (ىػَّٕ: اٞنتوَب)  - اآلداب بكلية اٞنساعد األستاذ مكـر

 .ىػ َُُْ الرابعة،: الطبعة، بًنكت – الشركؽ دار: الناشر. الكويت جامعة
 زكراي بن أ٘ند بن دمحم بن زكراي: ، اٞنؤلفالدقيقة والتعريفات األنيقة احلدود .ٕٓٔ

 اٞنبارؾ. مازف. د: ، احملقق(ىػِٔٗ: اٞنتوَب) السنيكي ٪نٍن أبو الدين زين األنصارم،
اسم اٞنؤلف: عبد الر٘نن بن أبو بكر،  ،حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاىرة .ٖٓٔ

 .ىػ(ُُٗجبلؿ الدين السيوطي )اٞنتوَب : 

 الشاشي بكر أبو أ٘ند بن دمحم: . اٞنؤلفالفقهاء مذاىب معرفة يف العلماء حلية .ٗٓٔ
: درادكة. الناشر إبراىيم أ٘ند ايسٌن. د: . احملقق(ىػَٕٓ: اٞنتوَب)اٞنستظهرم القفاؿ
  ـ.َُٖٗ األكذل،: عماف. الطبعة/  بًنكت - األرقم دار/  الرسالة مؤسسة

، (ىػّٓٗ: اٞنتوَب) اٜنسٌن أبو القزكيين فارس بن أ٘ند: اٞنؤلف، الفقهاء حلية .٘ٓٔ
، بًنكت – للتوزيع اٞنتحدة الشركة: الناشر، الرتكي احملسن عبد بن هللا عبد. د: احملقق
 .(ـُّٖٗ - ىػَُّْ) األكذل: الطبعة

ٚناعيل الركايشل إيب احملاسن عبد الواحد بن أماـ لئل ،واختيار ادلوقن ادلؤمن حلية .ٙٓٔ
ٓنقيق: فخرم بن بريكاف، كالطالب: نصر بن دمحم بن  .ىػَِٓالشافعي اٞنتوُب سنة 

 مكة اٞنكرمة.  -ىػ. َنامعة أـ القرلُِْٖمشرم مشرؼ الغامدم. عاـ
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 الدين كماؿ البقاء، أبو الدمًنم، موسى بن دمحم: اٞنؤلف، الكربى احليوان حياة .ٚٓٔ
 ُِْْ الثانية،: الطبعة. بًنكت العلمية، الكتب دار: الناشر. (ىػَٖٖ: اٞنتوَب) الشافعي

 .ىػ
ىػ، ٓنقيق: عبد ِٓٓ، اٞنؤلف: أبو عثماف عمرك بن ُنر اٛناحظ، اٞنتوَب سنة احليوان .ٛٓٔ

 ـ. دار الكتاب العريب.ُٗٔٗىػ ُِّٓالسبلـ ىاركف. طبعة القاىرة 

 الشافعي الزركشي هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد أبو: اٞنؤلف. الزوااي خبااي .ٜٓٔ
. الكويت –األكقاؼ كزارة: الناشر. العاشل هللا عبد القادر عبد: احملقق. (ىػْٕٗ: اٞنتوَب)

 ىػ. َُِْ األكذل،: الطبعة
، (ىػُِّٕ: اٞنتوَب) عىلي كيٍرد ١نم د، بن الرزاؽ عبد بن دمحم: اٞنؤلف، الشام خطط .ٓٔٔ

 .ـ ُّٖٗ - ىػ َُّْ الثالثة،: الطبعة، دمشق النورم، مكتبة: الناشر
 ١نيي زكراي أبو:  اٞنؤلف، اإلسالم وقواعد السنن مهمات يف األحكام خالصة .ٔٔٔ

: الناشر، اٛنمل إٚناعيل حسٌن: احملقق، (ىػٕٔٔ:  اٞنتوَب) النوكم شرؼ بن ٪نٍن الدين
 .ـُٕٗٗ - ىػُُْٖ ، االكذل:  الطبعة، بًنكت – لبناف - الرسالة مؤسسة

، لئلماـ أيب حامد الغزارل اٞنتوَب خالصة ادلختصر ونقاوة ادلعتصر اخلالصة ادلسمى .ٕٔٔ
عاـ  -ىػ. ٓنقيق: الدكتور/ أ٠ند رشيد دمحم علي. الناشر: دار اٞننهاج، جدةَٓٓسنة 

 ىػ.ُِْٖ

، د/ دمحم علي البار، الطبعة الرابعة خلق اإلنسان بٌن الطب والقرآن .ٖٔٔ
 ـ. ّٖٗىػ/َُّْ

الناشر: ٠نلة . ُب الداينت اٟنندية. اٞنؤلف: دمحم ضياء الر٘نن األعظمي دراسات .ٗٔٔ
 اٛنامعة اإلسبلمية ابٞندينة اٞننورة. 

 الر٘نن عبد: احملقق، األعبلـ ٤ند علماء: اٞنؤلف، النجدية األجوبة يف السنية الدرر .٘ٔٔ
 .ـُٔٗٗ/ىػُُْٕ السادسة،: الطبعة، قاسم بن دمحم بن
، اسم اٞنؤلف:  اٜنافظ شهاب الدين أيب ادلائة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان  .ٙٔٔ

- الفضل أ٘ند بن علي بن دمحم العسقبلشل، دار النشر: ٠نلس دائرة اٞنعارؼ العثمانية
ـ ، الطبعة: الثانية، ٓنقيق: مراقبة / دمحم عبد اٞنعيد ُِٕٗىػ/ ُِّٗ-صيدر اابد/اٟنند 

 .ضاف
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: اٞنتوَب) الط اشل القاسم أبو اللخمي أ٘ند بن سليماف: اٞنؤلف، للطرباين الدعاء .ٚٔٔ
، بًنكت – العلمية الكتب دار: الناشر، عطا القادر عبد مصطفى: احملقق، (ىػَّٔ
 ىػ.ُُّْ األكذل،: الطبعة

، (ىػْٖٓ: اٞنتوَب) البيهقي بكر أبو اٜنسٌن بن أ٘ند: اٞنؤلف، الكبًن الدعوات .ٛٔٔ
 األكذل: الطبعة، الكويت – كالتوزيع للنشر غراس: الناشر، البدر هللا عبد بن بدر: احملقق

 ـ.ََِٗ الكاملة، للنسخة
: اٞنتوَب) النوكم شرؼ بن ٪نٍن الدين ١نيي زكراي أبو: . اٞنؤلفادلنهاج دقائق .ٜٔٔ

 بًنكت. – حـز ابن دار: الغوج. الناشر أ٘ند إايد: . احملقق(ىػٕٔٔ
 ابن علي بن إبراىيم: اٞنؤلف. ادلذىب علماء أعيان معرفة يف ادلذىب الديباج .ٕٓٔ

 دار: الناشر األ٘ندم دمحم الدكتور: ٓنقيق. (ىػٕٗٗ: اٞنتوَب) اليعمرم الدين برىاف فرحوف،
 .القاىرة كالنشر، للطبع الرتاث

كىو آخر كتاب كضع أصلو  الدين اخلالص. أو: إرشاد اخللق إىل دين احلق، .ٕٔٔ
. ىػُِّٓالشيا: ١نمود دمحم خطاب الٌسبكى اٞنتوَب َب الرابع عشر من ربيع االكؿ سنة 

خليفة الشيا: أمٌن ١نمود خطاب اٞنتوَب َب السابع كالعشرين من ذل القعدة  ٓنقيق
 ـ.َُٖٗ -ىػ َُُْىػ ر٘نو هللا حقوؽ الطبع ١نفوظة لو. الطبعة الثالثة سنة ُّٕٖ

 الغزم بن الر٘نن عبد بن دمحم اٞنعارل أبو الدين مشس: ، اٞنؤلفاإلسالم ديوان .ٕٕٔ
 – بًنكت العلمية، الكتب دار: حسن، الناشر كسركم سيد: ، احملقق(ىػُُٕٔ: اٞنتوَب)

 ىػ. ُُُْ األكذل،: لبناف، الطبعة
 صبلح بن نيف الطيب أبو: اٞنؤلفاحلاكم،  شيوخ تراجم يف الباسم الّروض .ٖٕٔ

 األكذل،: السعودية، الطبعة - الرايض كالتوزيع، للنشر العاصمة دار: الناشراٞننصورم، 
 ىػ. ُِّْ

 اٞننعم عبد بن هللا عبد بن دمحم هللا عبد أبو: اٞنؤلف، األقطار خرب يف ادلعطار الروض .ٕٗٔ
 - للثقافة نصر مؤسسة: الناشر، عباس إحساف: احملقق، (ىػََٗ: اٞنتوَب) اًٜنمًنل
 .ـ َُٖٗ الثانية،: الطبعة، السراج دار مطابع على طبع - بًنكت

: . احملقق(ىػٕٔٔ ت) النوكم الدين ١ني: . اٞنؤلفادلفتٌن وعمدة الطالبٌن روضة .ٕ٘ٔ
 العلمية.  الكتب دار: معوض. الناشر دمحم على - اٞنوجود عبد أ٘ند عادؿ
اٞنؤلف: أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أ٘ند بن دمحم بن  روضة الناظر وجنة ادلناظر .ٕٙٔ

قدامة اٛنماعيلي اٞنقدسي ٍب الدمشقي اٜننبلي، الشهًن اببن قدامة اٞنقدسي )اٞنتوَب: 
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ىػ(. الناشر: مؤسسة الراٌيف للطباعة كالنشر كالتوزيع. الطبعة: الطبعة الثانية َِٔ
  .ىػُِّْ

: اٞنتوَب) منصور أبو اٟنركم، أ٘ند بن دمحم: اٞنؤلف، الشافعي ألفاظ غريب يف الزاىر .ٕٚٔ
 الطبلئع. دار: السعدشل، الناشر اٜنميد عبد مسعد: ، احملقق(ىػَّٕ
اٞنؤلف: دمحم بن إٚناعيل بن صبلح بن دمحم اٜنسين، الصنعاشل، أبو  سبل السالم. .ٕٛٔ

 ىػ(. الناشر: دار اٜنديث.ُُِٖإبراىيم، عز الدين، اٞنعركؼ كأسبلفو ابألمًن )اٞنتوَب: 
 بعد: اٞنتوَب) الغمراكم الزىرم دمحم العبلمة: . اٞنؤلفادلنهاج منت على الوىاج السراج .ٜٕٔ

  بًنكت. – كالنشر للطباعة اٞنعرفة دار: . الناشر(ىػُّّٕ
اٞنؤلف: أبو عبد الر٘نن  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا. .ٖٓٔ

دمحم نصر الدين، بن اٜناج نوح بن ٤ناٌب بن آدـ، األشقودرم األلباشل )اٞنتوَب: 
ىػ(. الناشر: مكتبة اٞنعارؼ للنشر كالتوزيع، الرايض. الطبعة: األكذل، )ٞنكتبة َُِْ
 ؼ(. اٞنعار 
اٞنؤلف: أ٘ند مىيقىرم مشيىيلة )ت  سلم ادلتعلم احملتاج إىل معرفة رموز ادلنهاج. .ٖٔٔ

الناشر: اٞنكتبة العربية. على صورة يب  . ىػ(، عين بو الشيا إٚناعيل عثماف زينَُّٗ
 دم اؼ.

 أبيو اسم كماجة القزكيين، يزيد بن دمحم هللا عبد أبو ماجة ابن: اٞنؤلف، ماجو ابن سنن .ٕٖٔ
 - العربية الكتب إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد دمحم: ٓنقيق، (ىػِّٕ: اٞنتوَب) يزيد

 .اٜنليب البايب عيسى فيصل
ًجٍستاشل األزدم األشعث بن سليماف داكد أبو: اٞنؤلف، داود أيب سنن .ٖٖٔ : اٞنتوَب) السًٌ

 .بًنكت – صيدا العصرية، اٞنكتبة: الناشر. اٜنميد عبد الدين ١نيي دمحم: احملقق، (ىػِٕٓ
: اٞنتوَب) عيسى أبو الرتمذم، سىٍورة بن عيسى بن دمحم: اٞنؤلف، الرتمذي سنن .ٖٗٔ

 كإبراىيم (ّ جػ) الباقي عبد فؤاد كدمحم (ِ ،ُ جػ) شاكر دمحم أ٘ند :ٓنقيق، (ىػِٕٗ
 الثانية،: الطبعة، مصر – اٜنليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: الناشر. عوض عطوة

 . ىػ ُّٓٗ
: اٞنتوَب) الدارقطين البغدادم عمر بن علي اٜنسن أبو: اٞنؤلف، الدارقطين سنن .ٖ٘ٔ

 مؤسسة: الناشركآخركف.  االرنؤكط، شعيب: عليو كعلق نصو كضبط حققو، (ىػّٖٓ
 .ـ ََِْ - ىػ ُِْْ األكذل،: الطبعة، لبناف – بًنكت الرسالة،
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، (ىػَّّ: اٞنتوَب) لنسائيا شعيب بن أ٘ند الر٘نن عبد أبو: اٞنؤلف، الكربى السنن .ٖٙٔ
: الناشر، األرنؤكط شعيب: عليو أشرؼ، شليب اٞننعم عبد حسن: أحاديثو كخرج حققو

 . ىػ ُُِْ األكذل،: الطبعة، بًنكت – الرسالة مؤسسة
: اٞنتوَب) البيهقي بكر أبو علي بن اٜنسٌن بن أ٘ند: اٞنؤلف، الكربى السنن .ٖٚٔ

، لبنات – بًنكت العلمية، الكتب دار: الناشر، عطا القادر عبد دمحم: احملقق، (ىػْٖٓ
 . ىػ ُِْْ الثالثة،: الطبعة

، (ىػَّّ: اٞنتوَب) النسائي شعيب بن أ٘ند الر٘نن عبد أبو: اٞنؤلف، سنن النسائي .ٖٛٔ
: الطبعة، حلب – اإلسبلمية اٞنطبوعات مكتب: الناشر، غدة أبو الفتاح عبد: ٓنقيق
 ـ.ُٖٔٗ – ىػَُْٔ الثانية،

: اٞنتوَب) الذىيب أ٘ند بن دمحم هللا عبد أبو الدين مشس: اٞنؤلف، النبالء أعالم سًن .ٜٖٔ
 . ـََِٔ-ىػُِْٕ: الطبعة، القاىرة -اٜنديث دار: الناشر، (ىػْٖٕ
، دراسة كٓنقيق: فيصل بن سادل دمحم اٟنبلرل، عاـ الشامل يف فروع الشافعية .ٓٗٔ

 ىػ، كعبد العزيز بن مداكم بن علي آؿ جابر.ُّّْىػ/ُِّْ
 اٞنالكي الدًٌٍميىاًطيٌ  البقاء، أبو هللا عبد بن هبراـ: اٞنؤلف، مالك اإلمام فقو يف الشامل .ٔٗٔ
 ٤نيبويو مركز: الناشر. ٤نيب الكرصل عبد بن أ٘ند: كصححو ضبطو. (ىػَٖٓ: اٞنتوَب)

 .ـََِٖ - ىػُِْٗ األكذل،: الطبعة. الرتاث كخدمة للمخطوطات
 أبو أيوب بن موسى بن إبراىيم: اٞنؤلف الصالح ابن علوم منالشذا الفياح  .ٕٗٔ

، الرشد مكتبة: الناشر، ىلل فتحي صبلح: احملقق، (ىػَِٖ: اٞنتوَب) األبناسي إسحاؽ
 .ـُٖٗٗ ىػُُْٖ األكذل الطبعة: الطبعة

الفبلح  أبو أ٘ند بن اٜني عبد: اٞنؤلف، ذىب من أخبار يف الذىب شذرات .ٖٗٔ
، األرنؤكط القادر عبد، ك األرنؤكط ١نمود: حققو، (ىػَُٖٗ: اٞنتوَب) اٜننبلي، العىكرم
 .ىػ َُْٔ األكذل،: الطبعة، بًنكت – دمشق كثًن، ابن دار: الناشر

: اٞنتوَب) اٞنالكي اٞنازرم الت ًميمي علي بن دمحم هللا عبد أبو: اٞنؤلف، التلقٌن شرح .ٗٗٔ
: الطبعة، اإًلسبلمي الغرب دار: الناشر، الٌسبلمي اٞنختار ١نم د الشيا :احملقق، (ىػّٔٓ
 .ـ ََِٖ األكذل، الطبعة

: اٞنتوَب) التفتازاشل عمر بن مسعود الدين سعد: . اٞنؤلفالتوضيح على التلويح شرح .٘ٗٔ
 اتريا. كبدكف طبعة بدكف: ّنصر. الطبعة صبيح مكتبة: ، الناشر(ىػّٕٗ
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 الشافعي البغوم مسعود بن اٜنسٌن دمحم أبو السنة، ١نيي: اٞنؤلف، السنة شرح .ٙٗٔ
 اٞنكتب: الناشر. الشاكيش زىًن دمحم-األرنؤكط شعيب: ٓنقيق. (ىػُٔٓ: اٞنتوَب)

 .ـُّٖٗ - ىػَُّْ الثانية،: الطبعة. بًنكت دمشق، - اإلسبلمي
. اٞنؤلف: أبو عبد هللا، أ٘ند بن عمر بن مساعد اٜنازمي. شرح ألفية ابن مالك .ٚٗٔ

اٜنازمي، الكتاب مرقم آليا، كرقم مصدر الكتاب: دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشيا 
 درسنا. ُّٖ :اٛنزء ىو رقم الدرس

، اٞنؤلف: تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أ٘ند بن عبد العزيز بن شرح الكوكب ادلنًن .ٛٗٔ
ىػ(، احملقق: دمحم الزحيلي كنزيو ِٕٗعلي الفتوحي اٞنعركؼ اببن النجار اٜننبلي )اٞنتوَب: 

مػ، عدد  ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة: الطبعة الثانية ٘ناد، الناشر: مكتبة العبيكاف، 
 .ْاألجزاء: 

. اٞنؤلف: أبو عبد هللا، أ٘ند بن عمر بن الشرح ادلختصر على نظم اآلجرومية .ٜٗٔ
مساعد اٜنازمي. مصدر الكتاب: دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشيا اٜنازمي، 

 درسنا. ُِ -الكتاب مرقم آليا، كرقم اٛنزء ىو رقم الدرس 
اٞنؤلف: دمحم . ))نظمها كشرحها د دمحم اٜنبش(( ادلعتمد يف أصول الفقو شرح .ٓ٘ٔ

 حبش. مع مقدمة: للدكتور دمحم الزحيلي.
سٌمى احلضرمية ادلطَقّدَمة َشرح .ٔ٘ٔ

ي
 سىعيد: الت عليم(. اٞنؤلف مىسىائل بشىرح الكرصل )بيشرل اٞن

عىليٌ  دمحم بن ًعشن ابى : . الناشر(ىػَُِٕ: اٞنتوَب) الشافعي اٜنضرمي الرابطي الد ٍكعىيًنْ  ابى
 ـ.  ََِْ - ىػ ُِْٓ األكذل،: جدة. الطبعة كالتوزيع، للنشر اٞننهاج دار
اٞنؤلف: دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمٌن )اٞنتوَب:  الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع. .ٕ٘ٔ

 . ىػ ُِْٖ - ُِِْىػ(. دار النشر: دار ابن اٛنوزم. الطبعة: األكذل، ُُِْ
 أبو الدين شهاب: اٞنؤلف، القًنواين زيد أيب لبن الرسالة منت على زروق شرح .ٖ٘ٔ

 دار: الناشر، (ىػٖٗٗ: اٞنتوَب) زركؽ بػ اٞنعركؼ الفاسي، ال نسي أ٘ند بن أ٘ند العباس
 .ىػ ُِْٕ األكذل،: الطبعة، لبناف – بًنكت العلمية، الكتب

الطوُب الصرصرم، ، اٞنؤلف : سليماف بن عبد القوم بن الكرصل شرح خمتصر الروضة .ٗ٘ٔ
ىػ(، احملقق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر ُٕٔأبو الربيع، ٤نم الدين )اٞنتوَب : 

 .ّـ، عدد األجزاء :  ُٕٖٗىػ /  َُْٕ: مؤسسة الرسالة. الطبعة : األكذل ، 
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.  مشك ل َشرحط  .٘٘ٔ يط   الدين تقي عمرك، أبو الر٘نن، عبد بن عثماف: اٞنؤلفالَوس 
: ببلؿ. الناشر أ٘ند خليفة اٞننعم عبد. د: . احملقق(ىػّْٔ: اٞنتوَب) الصبلح اببن اٞنعركؼ

 ىػ. ُِّْ األكذل،: السعودية. الطبعة كالتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز دار
 علي بن أ٘ند الفضل أبو العسقبلشل، حجر ابن: األصل مؤلف، الفكر خنبة شرح .ٙ٘ٔ
 دركس. اٝنضًن ٘ند بن الر٘نن عبد بن هللا عبد بن الكرصل عبد: الشارح. (ىػِٖٓ: اٞنتوَب)

 .اٝنضًن الشيا موقع من مفرغة
. اٞنؤلف: أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن موسى اٝنيٍسرىٍكًجردم اٝنراساشل، شعب اإلميان .ٚ٘ٔ

ىػ(. حققو كراجع نصوصو كخرج أحاديثو: الدكتور عبد ْٖٓأبو بكر البيهقي )اٞنتوَب: 
على ٓنقيقو كٔنريج أحاديثو: ٢نتار أ٘ند الندكم، العلي عبد اٜنميد حامد. أشرؼ 

اٟنند. الناشر: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ابلرايض  –صاحب الدار السلفية ببومبام 
 .ـ ََِّ -ىػ  ُِّْابلتعاكف مع الدار السلفية ببومبام ابٟنند. الطبعة: األكذل، 

اسم اٞنؤلف:  مرعي بن يوسف  ،الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية .ٛ٘ٔ
الطبعة :  ىػ،َُْْ –بًنكت  -دار النشر: دار الفرقاف, مؤسسة الرسالة  ،الكرمي اٜننبلي

 .األكذل، ٓنقيق: ٤نم عبد الر٘نن خلف 

 اٛنوىرم ٘ناد بن إٚناعيل نصر أبو: اٞنؤلف. العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح .ٜ٘ٔ
 – للمبليٌن العلم دار: الناشر، عطار الغفور عبد أ٘ند: ٓنقيق، (ىػّّٗ: اٞنتوَب) الفارايب
 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ الرابعة: الطبعة. بًنكت

. اٞنؤلف: دمحم بن حباف بن أ٘ند بن حباف بن صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .ٓٙٔ
، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، البيسيت )اٞنتوَب:  ىػ(. احملقق: شعيب ّْٓمعاذ بن مىٍعبدى

  .ُّٗٗ - ُُْْبًنكت. الطبعة: الثانية،  –ناشر: مؤسسة الرسالة األرنؤكط. ال
 صاحل بن اٞنغًنة بن خز٬نة بن إسحاؽ بن دمحم بكر أبو: اٞنؤلف، خزمية ابن صحيح .ٔٙٔ
، األعظمي مصطفى دمحم. د: احملقق، (ىػُُّ: اٞنتوَب) النيسابورم السلمي بكر بن

 .بًنكت – اإلسبلمي اٞنكتب: الناشر
 أبو البخارم، اٞنغًنة بن إبراىيم بن إٚناعيل بن دمحم: اٞنؤلف، ادلفرد األدب صحيح .ٕٙٔ
: الناشر، األلباشل الدين نصر دمحم: عليو كعلق أحاديثو حقق. (ىػِٔٓ: اٞنتوَب) هللا عبد
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ الرابعة،: الطبعة. كالتوزيع للنشر الصديق دار
 دمحم: احملقق، اٛنعفي البخارم عبدهللا أبو إٚناعيل بن دمحم: اٞنؤلف، البخاري صحيح .ٖٙٔ
 .ىػُِِْ األكذل،: الطبعة ,النجاة طوؽ دار: الناشر، الناصر نصر بن زىًن
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يحط التـَّْرغ يب َوالتـَّْرى يب .ٗٙٔ . اٞنؤلف: دمحم نصر الدين األلباشل. الناشر: مكتىبة َصح 
عارؼ لًلنىٍشًر كالتوزٍيع، الرايض 

ى
 -ىػ  ُُِْاٞنملكة العربية السعودية. الطبعة: األكذل،  -اٞن

 ـ.  َََِ
. اٞنؤلف: أبو مالك كماؿ بن صحيح فقو السنة وأدلتو وتوضيح مذاىب األئمة .٘ٙٔ

ـ. عدد  ََِّمصر. عاـ النشر:  –ة، القاىرة الناشر: اٞنكتبة التوفيقي السيد سادل. 
 .ْاألجزاء: 

 (ىػُِٔ: اٞنتوَب) النيسابورم اٜنسن أبو اٜنجاج بن مسلم: اٞنؤلف صحيح مسلم. .ٙٙٔ
 بًنكت. – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد دمحم: احملقق
اٞنؤلف: عبد الر٘نن بن أيب بكر، جبلؿ  صحيح وضعيف اجلامع الصغًن وزايدتو. .ٚٙٔ

ىػ(. ىذا الكتاب اإللكرتكشل، ٬نثل ٗنيع أحاديث اٛنامع ُُٗالدين السيوطي )اٞنتوَب: 
الصغًن كزايدتو للسيوطي، مع حكم الشيا نصر من صحيح أك ضعيف اٛنامع الصغًن، 

 .كىو منت مرتبط بشرحو، من فيض القدير للمناكم
اٞنؤلف: دمحم نصر الدين األلباشل )اٞنتوَب:  ماجة.صحيح وضعيف سنن ابن  .ٛٙٔ

من إنتاج  -اجملاشل  -ىػ(. مصدر الكتاب: برنمج منظومة التحقيقات اٜنديثية َُِْ
 .مركز نور اإلسبلـ ألُناث القرآف كالسنة ابإلسكندرية

اٞنؤلف: دمحم نصر الدين األلباشل )اٞنتوَب:  صحيح وضعيف سنن أيب داود. .ٜٙٔ
من إنتاج مركز نور , ر الكتاب: برنمج منظومة التحقيقات اٜنديثيةىػ(. مصدَُِْ

اإلسبلـ ألُناث القرآف كالسنة ابإلسكندرية. قاـ نعادة فهرستو كتنسيقو: أ٘ند عبد هللا 
 .عضو ُب ملتقى أىل اٜنديث

اٞنؤلف: دمحم نصر الدين األلباشل )اٞنتوَب:  صحيح وضعيف سنن الرتمذي. .ٓٚٔ
من إنتاج  -اجملاشل  -ب: برنمج منظومة التحقيقات اٜنديثية ىػ(. مصدر الكتاَُِْ

 .مركز نور اإلسبلـ ألُناث القرآف كالسنة ابإلسكندرية
اٞنؤلف: دمحم نصر الدين األلباشل )اٞنتوَب:  صحيح وضعيف سنن النسائي. .ٔٚٔ

من إنتاج  -اجملاشل  -ىػ(. مصدر الكتاب: برنمج منظومة التحقيقات اٜنديثية َُِْ
 .نور اإلسبلـ ألُناث القرآف كالسنة ابإلسكندريةمركز 
، تراىا كأنك التسليم إىل التكبًن من وسلم عليو هللا صلى النيب صالة صفة .ٕٚٔ

 للنشر اٞنعارؼ مكتبة: الناشر، (ىػَُِْ: اٞنتوَب) األلباشل الدين نصر دمحم: اٞنؤلف
 السعودية. -الرايض – كالتوزيع
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. السندم الغفور عبد القيـو عبد طاىر أبو. د: اٞنؤلف. القراءات علوم يف صفحات .ٖٚٔ
 .ىػ ُُْٓ -األكذل: الطبعة. األمدادية اٞنكتبة: الناشر
اٞنؤلف : تقي الدين أبو العىباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ بن  الصفدية، .ٗٚٔ

ىػ(، ِٖٕعبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية اٜنراشل اٜننبلي الدمشقي )اٞنتوَب : 
 ىػ.َُْٔقق : دمحم رشاد سادل. الناشر : مكتية ابن تيمية، مصر، الطبعة : الثانية، احمل
 بعد: اٞنتوَب) القاسم أبو اٞنوصلي، البغدادم حوقل بن دمحم: اٞنؤلف، األرض صورة .٘ٚٔ

 .ـ ُّٖٗ: النشر عاـ، بًنكت ليدف، أفست صادر، دار: الناشر، (ىػّٕٔ
 اٜناج بن الدين، نصر دمحم الر٘نن عبد أبو: اٞنؤلف، وزايدتو الصغًن اجلامع ضعيف .ٙٚٔ
 زىًن: طبعو على أشرؼ، (ىػَُِْ: اٞنتوَب) األلباشل األشقودرم آدـ، بن ٤ناٌب بن نوح

 .كاٞننقحة كاٞنزيدة اجملددة: الطبعة، اإلسبلمي اٞنكتب: الناشر، الشاكيش
اٞنؤلف: مشس الدين أبو اٝنًن دمحم بن عبد الر٘نن  الضوء الالمع ألىل القرن التاسع. .ٚٚٔ

ىػ(، الناشر: منشورات دار َِٗبن دمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم السخاكم )اٞنتوَب: 
 .ٔبًنكت، عدد األجزاء:  –مكتبة اٜنياة 

، لكماؿ الدين جعفر الطالع السعيد اجلامع ألمساء الفضالء والرواة أبعلى الصعيد .ٛٚٔ
 .ىػ ُِْْ األكذل،: الطبعةىػ، ط اٛنمالية ّنصر. ْٖٕبن ثعلب اإلدفوم اٞنتوَب سنة 

 السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين اتج: اٞنؤلف، الكربى الشافعية  بقات .ٜٚٔ
 ىجر: الناشر، اٜنلو دمحم الفتاح عبد. د الطناحي دمحم ١نمود. د: احملقق، (ىػُٕٕ: اٞنتوَب)

 .ىػُُّْ الثانية،: الطبعة، كالتوزيع كالنشر للطباعة
ىػ(. َُُْ. اٞنؤلف: أبو بكر بن ىداية هللا اٜنسيين ) بقات الشافعية للحسيين .ٓٛٔ

 -ىػ َُِْبًنكت. الطبعة: الثالثة  –احملقق: عادؿ نويهض. الناشر: دار اآلفاؽ اٛنديدة 
 ـ. ُِٖٗ

 الشهيب األسدم عمر بن دمحم بن أ٘ند بن بكر أبو: اٞنؤلف. الشافعية  بقات .ٔٛٔ
 العليم عبد اٜنافظ. د: احملقق. (ىػُٖٓ: اٞنتوَب) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي،

 .ىػ َُْٕ األكذل،: الطبعةز . بًنكت – الكتب عادل: النشر دار. خاف
 أبو الشافعٌي، اإلسنوم علي بن اٜنسن بن الرحيم عبد: اٞنؤلف، الشافعية  بقات .ٕٛٔ

 الكتب دار: الناشر. اٜنوت يوسف كماؿ: ٓنقيق. (ىػِٕٕ: اٞنتوَب) الدين ٗناؿ دمحم،
 .ـََِِ األكذل: الطبعة. العلمية
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 ٍب البصرم القرشي كثًن بن عمر بن إٚناعيل الفداء أبو: اٞنؤلف. الشافعيٌن  بقات .ٖٛٔ
: الناشر. عزب دمحم زينهم دمحم د ىاشم، عمر أ٘ند د: . احملقق(ىػْٕٕ: اٞنتوَب) الدمشقي

 .ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ: النشر اتريا. الدينية الثقافة مكتبة
 الدين تقي عمرك، أبو الر٘نن، عبد بن عثماف: اٞنؤلف. الشافعية الفقهاء  بقات .ٗٛٔ

 دار: الناشر، ٤نيب علي الدين ١نيي: احملقق، (ىػّْٔ: اٞنتوَب) الصبلح اببن اٞنعركؼ
 .ـُِٗٗ األكذل،: الطبعة. بًنكت – اإلسبلمية البشائر

( ىػْٕٔ: اٞنتوَب) الشًنازم علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو: ، اٞنؤلفالفقهاء  بقات .٘ٛٔ
 دار: عباس، الناشر إحساف: ، احملقق(ىػُُٕ: اٞنتوَب) منظور ابن مكـر بن دمحم: ىذبوي 
 ـ.َُٕٗ األكذل،: لبناف، الطبعة – بًنكت العريب، الرائد
 عشر اٜنادم القرف علماء من كم األدنو دمحم بن أ٘ند: ، اٞنؤلفادلفسرين  بقات .ٙٛٔ
 – كاٜنكم العلـو مكتبة: اٝنزم، الناشر صاحل بن سليماف: ، احملقق(ىػُُ ؽ: اٞنتوَب)

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕ األكذل،: السعودية، الطبعة
/ اٞنعركؼ بتاريا ال يهي، اٞنؤلف: عبد الوىاب بن عبد  بقات صلحاء اليمن .ٚٛٔ

احملقق: عبد هللا دمحم اٜنبشي، الناشر: مكتبة ىػ(، َْٗالر٘نن السكسكي اليمين )اٞنتوَب: 
 صنعاء. –االرشاد 

 أ٘ند بن علي: اٞنؤلف، ادلعول العرب لغة من عليو دلا والكناز األول الطراز .ٛٛٔ
 إلحياء البيت آؿ مؤسسة: كنشر ٓنقيق، (ؽ ىػ َُُِ ت) اٞندشل معصـو ابن بػ اٞنعركؼ
 .الشهرستاشل علي/ السيد: ضافية ّنقدمة لو قدـ، الرتاث

، (ىػّٕٓ: اٞنتوَب) النسفي الدين ٤نم حفص، أبو دمحم بن عمر: ، اٞنؤلفالطلبة  لبة .ٜٛٔ
 ىػ. ُُُّ: النشر ببغداد، اتريا اٞنثىن مكتبة العامرة، اٞنطبعة: الناشر
اٞنؤلف: ابن اٞنلقن سراج الدين أبو حفص  .العقد ادلذىب يف  بقات محلة ادلذىب .ٜٓٔ

 -احملقق: أ٬نن نصر األزىرم . ىػ( َْٖاٞنصرم )اٞنتوَب:  عمر بن علي بن أ٘ند الشافعي
 -ىػ  ُُْٕلبناف، الطبعة: األكرل،  –سيد مهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بًنكت 

 .ـ ُٕٗٗ
ك. َوعدة السال ك عمدة .ٜٔٔ  الن ًقيب ابن الدين شهاب لؤلؤ بن أ٘ند: اٞنؤلف النَّاس 

ـي : كىميراجىعىًتو بطبًعوً  . عيين(ىػٕٗٔ: اٞنتوَب) الشافعي اًد  إبراًىيم بن هللا عبدي  الًعلم خى
 ـ. ُِٖٗ األكذل،: قطر. الطبعة الدينية، الشؤكف: األنصىارم. الناشر
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 دار: الناشر. (ىػٖٕٔ: اٞنتوَب) ١نمود بن دمحم بن دمحم: اٞنؤلف، اذلداية شرح العناية .ٕٜٔ
 . الفكر
 بن أ٘ند العباس أيب بن دمحم الدين مشس: . اٞنؤلفرسالن ابن زبد شرح البيان غاية .ٖٜٔ
 بًنكت. – اٞنعرفة دار: . الناشر(ىػََُْ: اٞنتوَب) الرملي الدين شهاب ٘نزة
، اٞنؤلف: عز الدين بن عبد السبلـ السلمي، اٞنتوُب الغاية يف اختصار النهاية .ٜٗٔ

 إايد خالد الطباع، الناشر: كزارة األكقاؼ، دكلة قطر.ىػ(، ٓنقيق: َٔٔسنة)
 زكراي بن أ٘ند بن دمحم بن زكراي: . اٞنؤلفالوردية البهجة شرح يف البهية الغرر .ٜ٘ٔ

 اٞنيمنية.  اٞنطبعة: . الناشر(ىػِٔٗ: اٞنتوَب) السنيكي ٪نٍن أبو الدين زين األنصارم،
 بكر أبو السجستاشل، عيزير بن دمحم:  اٞنؤلف. القلوب بنزىة ادلسمى القرآن غريب .ٜٙٔ

 – قتيبة دار:  الناشر، ٗنراف الواحد عبد أديب دمحم:  احملقق، (ىػَّّ:  اٞنتوَب) العيزيرم
 .ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٔ ، األكذل:  الطبعة. سوراي
 اٞنعركؼ الدين تقي عمرك، أبو الر٘نن، عبد بن عثماف: . اٞنؤلفالصالح ابن فتاوى .ٜٚٔ
 مكتبة: القادر. الناشر عبد هللا عبد موفق. د: . احملقق(ىػّْٔ: اٞنتوَب) الصبلح اببن
 . َُْٕ األكذل،: بًنكت. الطبعة – الكتب عادل,  كاٜنكم العلـو
ىػ. حققو: الدكتور/مصطفى ١نمود  َٓٓاٞنتوَب سنة  فتاوى اإلمام أيب حامد الغزايل .ٜٛٔ

 أبو صوم. اٞنعهد العارل العاٞني للفكر كاٜنضارة اإلسبلمية كواالٞنبور.

ٟنيتمي السعدم ، اٞنؤلف: أ٘ند بن دمحم بن علي بن حجر االفتاوى الفقهية الكربى .ٜٜٔ
ىػ(، ٗنعها: تلميذ ابن حجر اٟنيتمي، ْٕٗاألنصارم، شهاب الدين أبو العباس )اٞنتوَب: 

ىػ(، الناشر: اٞنكتبة  ِٖٗالشيا عبد القادر بن أ٘ند بن علي الفاكهي اٞنكي )التوَب 
 .ْاإلسبلمية، عدد األجزاء: 

 الفكر. ، البن حجر اٟنيتمي، دار النشر: دارالفتاوى الفقهية الكربى .ٕٓٓ

ىػ. احملقق: أمل عبد ِْٔاٞنتوَب سنة  فتاوى القاضي حسٌن ابن دمحم ادلروروذي .ٕٔٓ
 القادر خطاب، كالدكتور/ ٗناؿ ١نمود أبو حساف.

: اٞنتوَب) الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراىيم بن دمحم الشيخ مساحة ورسائل فتاوى .ٕٕٓ
 اٜنكومة مطبعة: الناشر، قاسم بن الر٘نن عبد بن دمحم: كٓنقيق كترتيب ٗنع، (ىػُّٖٗ
 .ىػ ُّٗٗ األكذل،: الطبعة، اٞنكرمة ّنكة
اٞنؤلف: أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل  فتح الباري شرح صحيح البخاري. .ٖٕٓ

. رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم ُّٕٗبًنكت،  -العسقبلشل الشافعي. الناشر: دار اٞنعرفة 
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فؤاد عبد الباقي. قاـ نخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو: ١نب الدين اٝنطيب. عليو 
 .ُّء: تعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز. عدد األجزا

 أ٘ند بن أ٘ند العباس أبو الدين شهاب: . اٞنؤلفرسالن ابن زبد بشرح الرمحن فتح .ٕٗٓ
 كأمٌن شرعي ابحث الشافعي، شلتوت بن سيد الشيا: بو . عىن(ىػ ٕٓٗ: اٞنتوَب) الرملي
 َُّْ األكذل،: لبناف. الطبعة – بًنكت اٞننهاج، دار: اٞنصرم. الناشر اإلفتاء بدار فتول

 . ىػ
 بن دمحم بن الكرصل عبد: . اٞنؤلفالكبًن ابلشرح ادلعروف الوجيز شرح العزيزفتح  .ٕ٘ٓ
 - عوض دمحم علي: . احملقق(ىػِّٔ: اٞنتوَب) القزكيين الرافعي القاسم أبو الكرصل، عبد

 األكذل،: لبناف. الطبعة – بًنكت العلمية، الكتب دار: اٞنوجود. الناشر عبد أ٘ند عادؿ
 ىػ.  ُُْٕ

 غاية شرح ُب اٞنختار كيعرؼ بػ)القوؿ التقريب ألفاظ شرح يف اجمليب القريب فتح .ٕٙٓ
 هللا، عبد أبو قاسم بن دمحم: . اٞنؤلف(شجاع أيب منت على قاسم ابن كبػ)شرح االختصار(

 حـز ابن دار كالنشر، للطباعة كاٛنايب اٛنفاف: . الناشر(ىػُٖٗ: اٞنتوَب) الغزم الدين مشس
 ـ. ََِٓ - ىػ ُِْٓ األكذل،: لبناف. الطبعة – بًنكت كالتوزيع، كالنشر للطباعة

 العزيز عبد بن أ٘ند الدين زين: . اٞنؤلفالدين مبهمات العٌن قرة بشرح ادلعٌن فتح .ٕٚٓ
. الطبعة بن دار: . الناشر(ىػٕٖٗ: اٞنتوَب) اٟنندم اٞنع م  األكذل. : حـز

 عبد بن دمحم اٝنًن أبو الدين مشس: اٞنؤلف، للعراقي احلديث الفية بشرح ادلغيث فتح .ٕٛٓ
 – السنة مكتبة: الناشر. علي حسٌن علي: احملقق. (ىػَِٗ: اٞنتوَب) السخاكم الر٘نن
 .ـََِّ/  ىػُِْْ األكذل،: الطبعة. مصر
 أبو الدين زين األنصارم، دمحم بن زكراي: . اٞنؤلفالطالب منهج بشرح الوىاب فتح .ٜٕٓ
: كالنشر. الطبعة للطباعة الفكر دار: . الناشر(ىػِٔٗ: اٞنتوَب) السنيكي ٪نٍن

 ـ. ُْٗٗ/ىػُُْْ
: (. اٞنؤلفاجلمل حاشيةبػ) اٞنعركؼ الطبلب منهج شرح بتوضيح الوىاب فتوحات .ٕٓٔ

 دار: . الناشر(ىػَُِْ: اٞنتوَب) ابٛنمل، اٞنعركؼ األزىرم، العجيلي عمر بن سليماف
 الفكر.  

كاتوزايف. احملقق:   ، اٞنؤلف: ىوماالفرس إيران يف العصور القدمية والوسطى واحلديثة .ٕٔٔ
 -ـ. بلد النشر: بًنكتَُِْأ٘ند حسن اٞنعيين. دار النشر: جداكؿ. اتريا النشر: 

 .ُلبناف. رقم الطباعة: 
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اٞنؤلف: أبو ىبلؿ اٜنسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن ٪نٍن  الفروق اللغوية. .ٕٕٔ
الناشر: . ىػ(. حققو كعلق عليو: دمحم إبراىيم سليمّٓٗبن مهراف العسكرم )اٞنتوَب: ٥نو 

 .ُمصر. عدد األجزاء:  –دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة 
ٍيًلٌي، أستاذ كرئيس اٞنؤلف: أ. د. كىىٍ  .الف ْقوط اإلسالمي  وأدلَّتطوط  .ٖٕٔ بىة بن مصطفى الْزحى

سوري ة  -الناشر: دار الفكر . كٌلي ة الش ريعة  -قسم الفقو اإلسبلمٌي كأصولو َنامعة دمشق 
لة ابلنًٌسبة ٞنا سبقها –  .دمشق. الطبعة: الر ابعة اٞننق حة اٞنعد 
 .العيطة درية اٜناجة: اٞنؤلف. الشافعي ادلذىب على العبادات فقو .ٕٗٔ
 ىذه أتليف ُب اشرتؾ. تعاىل هللا رمحو الشافعي اإلمام مذىب على ادلنهجي الفقو .ٕ٘ٔ

 القلم دار: الناشر. الٌشٍرَني علي البيغا، ميصطفى الدكتور اًٝنٍن، ميصطفى الدكتور: السلسلة
 .ىػ ُُّْ الرابعة،: الطبعة. دمشق كالتوزيع، كالنشر للطباعة

 الشافعية من ادلسائل والضوابط والقواعد الكلية.الفوائد ادلكية فيما حيتاجو  لبة  .ٕٙٔ
اٞنؤلف: العبلمة  علوم بن أ٘ند بن عبد الر٘نن السقاؼ الشافعي اٞنكي 

ىػ(. ٓنقيق الشيا ٘نيد بن مسعد اٜناٞني. الناشر: مركز الرسالة ُّّٓىػُِٓٓ)
 للدراسات كٓنقيق الرتاث.

الناشر: دار . لغة كاصطبلحا. اٞنؤلف: الدكتور سعدم أبو حبيب القاموس الفقهي .ٕٚٔ
 ـ.  ُّٗٗـ. تصوير:  ُٖٖٗىػ =  َُْٖسورية. الطبعة: الثانية  –الفكر. دمشق 

 دار: الناشر. حبيب أبو سعدم الدكتور: اٞنؤلف، اواصطالحً  لغة الفقهي القاموس .ٕٛٔ
 .ـ ُٖٖٗ=  ىػ َُْٖ الثانية: الطبعة، سورية – دمشق. الفكر
: اٞنتوَب) الفًنكزآابدل يعقوب بن دمحم طاىر أبو الدين ٠ند: ، اٞنؤلفاحمليط القاموس .ٜٕٔ

 نعيم دمحم: الرسالة، نشراؼ مؤسسة ُب الرتاث ٓنقيق مكتب: ، ٓنقيق(ىػُٕٖ
 - ىػ ُِْٔ الثامنة،: لبناف، الطبعة – بًنكت الرسالة مؤسسة: العرقسيوسي، الناشر

 ـ. ََِٓ
. حبش دمحم: اٞنؤلف. الشرعية واألحكام القرآين الرسم يف وأثرىا ادلتواترة القراءات .ٕٕٓ

 .ـ ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ األكذل،: الطبعة. دمشق – الفكر دار: الناشر
: اٞنتوَب) ١نيسن سادل دمحم دمحم دمحم: اٞنؤلف. العربية علوم يف وأثرىا القراءات .ٕٕٔ

 .ىػ َُْْ األكذل،: الطبعة، القاىرة – األزىرية الكليات مكتبة: الناشر. (ىػُِِْ
 الكاُب عبد بن علي الدين تقي اٜنسن أبو: اٞنؤلف. حلب أسئلة يف األرب قضاء .ٕٕٕ

 حسن د: إشراؼ. (ماجستًن) اجمليد عبد عادل دمحم: احملقق. (ىػ ٕٔٓ: اٞنتوَب) السبكي
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: النشر سنة. الباز أ٘ند مصطفى - اٞنكرمة مكة التجارية اٞنكتبة: الناشر. مرعي أ٘ند
 .ىػ ُُّْ

 ببلشرز الصدؼ: الناشر. ال كيت اجملددم اإلحساف عميم دمحم: اٞنؤلف، الفقو قواعد .ٖٕٕ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٕ األكذل،: الطبعة، كراتشي –
اٞنؤلف: أ٘ند بن عمر بن دمحم بن أيب  القواعد واإلشارات يف أصول القراءات. .ٕٕٗ

ىػ(. احملقق: الدكتور عبد الكرصل بن دمحم اٜنسن بكار. ُٕٗالرضا، اٜنموم اٜنليب )اٞنتوَب: 
 .ُـ. عدد األجزاء:  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔالناشر: دار القلم، دمشق. الطبعة: األكذل، 

بن عبد هللا، ابن جزم . اٞنؤلف: أبو القاسم، دمحم بن أ٘ند بن دمحم القوانٌن الفقهية .ٕٕ٘
 .ُىػ(. عدد األجزاء: ُْٕالكليب الغرنطي )اٞنتوَب: 

 عمر بن عثماف بن الدين ٗناؿ اٜناجب ابن: اٞنؤلف. النحو علم يف الكافية .ٕٕٙ
: الناشر، الشاعر العظيم عبد صاحل الدكتور: احملقق، (ىػ ْٔٔ: توُب) اٞنالكي اإلسنوم
 ُ: األجزاء عدد، ـ ََُِ األكذل،: الطبعة، القاىرة – اآلداب مكتبة
. (ىػُٖٔ: اٞنتوَب) اٛنرجاشل الشريف الزين علي بن دمحم بن علي: ، اٞنؤلفالتعريفات .ٕٕٚ

 العلمية الكتب دار: الناشر. الناشر نشراؼ العلماء من ٗناعة كصححو ضبطو: احملقق
 ـ.ُّٖٗ- ىػَُّْ األكذل: لبناف. الطبعة– بًنكت

اٞنؤلف: عبد اٞنلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم  التلخيص يف أصول الفقو. .ٕٕٛ
ىػ(. احملقق: عبد هللا ْٖٕاٛنويين، أبو اٞنعارل، ركن الدين، اٞنلقب نماـ اٜنرمٌن )اٞنتوَب: 
 بًنكت. –جودل النبارل كبشًن أ٘ند العمرم. الناشر: دار البشائر اإلسبلمية 

. (ىػَُٕ: اٞنتوَب) البصرم اىيدمالفر  أ٘ند بن اٝنليل الر٘نن عبد أبو: اٞنؤلف. العٌن .ٜٕٕ
 . اٟنبلؿ كمكتبة دار: الناشر. السامرائي إبراىيم د اٞنخزكمي، مهدم د: احملقق
ىػ. خرج أحاديثو كعلق  َٔٔلئلماـ عز الدين بن عبد السبلـ اٞنتوَب سنة  الفتاوي .ٖٕٓ

 بًنكت)لبناف(.–عليو: عبد الر٘نن بن عبد الفتاح. الناشر: دار اٞنعرفة 

على مذىب اإلماـ الشافعي، لئلماـ القاضي أيب العباس أ٘ند بن  يف الفقوادلعااية  .ٖٕٔ
ىػ. ٓنقيق الطالب: إبراىيم بن نصر بن إبراىيم ِْٖدمحم بن أ٘ند اٛنرجاشل اٞنتوُب سنة 

 مكة اٞنكرمة.-ىػ. َنامعة أـ القرلُُْٓالبشر. عاـ 
 حاجي هللا عبد بن مصطفى: اٞنؤلف، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف .ٕٖٕ

 .ـُُْٗ: النشر اتريا، بغداد - اٞنثىن مكتبة: الناشر. (ىػَُٕٔ: اٞنتوَب) خليفة
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 تقي اٞنؤمن عبد بن دمحم بن بكر أبو: . اٞنؤلفاإلختصار غاية حل يف األخيار كفاية .ٖٖٕ
سليماف.  كىيب كدمحم بلطجي اٜنميد عبد علي: .احملقق(ىػِٖٗ: اٞنتوَب) الشافعي الدين
 . ُْٗٗ األكذل،: دمشق. الطبعة – اٝنًن دار: الناشر
 العباس، أبو األنصارم، علي بن دمحم بن أ٘ند: . اٞنؤلفالتنبيو شرح يف النبيو كفاية .ٖٕٗ
.  سركر دمحم ٠ندم: . احملقق(ىػَُٕ: اٞنتوَب) الرفعة اببن اٞنعركؼ الدين، ٤نم ابسلـو

 ـ.ََِٗ ـ األكذل،: العلمية. الطبعة الكتب دار: الناشر
: اٞنتوَب) البغدادم اٝنطيب علي بن أ٘ند بكر أبو: اٞنؤلف، الرواية علم يف الكفاية .ٖٕ٘

 اٞندينة - العلمية اٞنكتبة: الناشر. ٘ندم إبراىيم,  السورقي عبدهللا أبو: احملقق، (ىػّْٔ
 .اٞننورة
 اٜنراشل تيمية ابن اٜنليم عبد بن أ٘ند العباس أبو الدين تقي: اٞنؤلف، الطيب الكلم .ٖٕٙ

 اٞنكتب: الناشر، األلباشل الدين نصر دمحم: ٓنقيق، (ىػِٖٕ: اٞنتوَب) الدمشقي اٜننبلي
 ـ.ُٕٕٗ – الثالثة: الطبعة، بًنكت – اإلسبلمي

 موسى بن أيوب: اٞنؤلفاللغوية،  والفروق ادلصطلحات يف معجم الكليات .ٖٕٚ
 - دركيش عدنف: ، احملقق(ىػَُْٗ: اٞنتوَب) اٜننفي البقاء أبو الكفوم، القر٬ني اٜنسيين

 بًنكت. – الرسالة مؤسسة: اٞنصرم، الناشر دمحم
 الدين حساـ بن علي الدين عبلء: اٞنؤلف. واألفعال األقوال سنن يف العمال كنز .ٖٕٛ

: الناشر، السقا صفوة - حياشل بكرم: احملقق، (ىػٕٓٗ: اٞنتوَب) اٟنندم ابٞنتقي الشهًن
 .ـُُٖٗ/ىػَُُْ اٝنامسة، الطبعة: الطبعة، الرسالة مؤسسة

 اٞنختار: اٞنؤلف. ادلدين انفع عن قالون اإلمام برواية الكرمي القرآن تقرأ كيف .ٜٖٕ
 ـ.ََُِ: الطبعةىػ، ُِّٗ: النشر عاـ – مالطا -فاليتا: الناشر. اٞنقركش اٞنشرم

 الشافعيٌ  احملاملي ابن اٜنسن أبو دمحم بن أ٘ند: . اٞنؤلفالشافعي الفقو يف اللباب .ٕٓٗ
 اٞندينة البخارل، دار: العمرم. الناشر صنيتاف بن الكرصل عبد: . احملقق(ىػُْٓ: اٞنتوَب)

 ىػ.ُُْٔ األكذل،: السعودية، الطبعة اٞننورة،
 األنصارم منظور ابن مكـر بن دمحم الدين ٗناؿ الفضل، أبو: اٞنؤلف. العرب لسان .ٕٔٗ
 . ىػ ُُْْ - الثالثة: الطبعة. بًنكت – صادر دار: الناشر. (ىػُُٕ: اٞنتوَب)
: اٞنتوَب) الشًنازم علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو: اٞنؤلف، الفقو أصول يف اللمع .ٕٕٗ

 .ىػ ُِْْ - ـ ََِّ الثانية: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، (ىػْٕٔ
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، الباكستاشل قادر غبلـ بن زكراي: اٞنؤلف. الفقو يف الصحابة آاثر من صح ما .ٖٕٗ
: الطبعة، بًنكت – كالتوزيع كالنشر للطباعة حـز ابن دار جدة، -اٝنراز دار: الناشر
 .ىػُُِْ األكذل،

 الباز عباس دمحم: اٞنؤلف. حفص رواية أصول بيان مع القراءات علم يف مباحث .ٕٗٗ
: اٞنتوَب) السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أ٘ند بن دمحم: اٞنؤلف، ادلبسوط .ٕ٘ٗ

 .ـُّٗٗ - ىػُُْْ: النشر اتريا، بًنكت – اٞنعرفة دار: الناشر، (ىػّْٖ
 النجا أبو أ٘ند بن البارم عبد: اٞنؤلف، مالك اإلمام مذىب يف العشماوية منت .ٕٙٗ

 الكتابية، كاألدكات كالنشر للطبع الشمررل شركة: الناشر اٞنالكي  القاىرم العشماكم
 .مصر
 أعداد.  ٔىػ(. عدد األعداد: ُِِْرئيس ٓنريرىا: عادؿ العوا )اٞنتوَب:  رللة ادلعرفة. .ٕٚٗ
 يعرؼ سليماف بن دمحم بن الر٘نن عبد: اٞنؤلف، األحبر ملتقى شرح يف األهنر رلمع .ٕٛٗ

 . العريب الرتاث إحياء دار: الناشر. (ىػَُٖٕ: اٞنتوَب) أفندم بداماد
اٞنؤلف: تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنراشل  رلموع الفتاوى. .ٜٕٗ

ىػ(. احملقق: عبد الر٘نن بن دمحم بن قاسم. الناشر: ٠نمع اٞنلك فهد لطباعة ِٖٕ)اٞنتوَب: 
اٞنصحف الشريف، اٞندينة النبوية، اٞنملكة العربية السعودية. عاـ النشر: 

 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٔ
 الدين ١نيي زكراي أبو: . اٞنؤلف(كاٞنطيعي السبكي تكملة مع) ادلهذب شرح اجملموع .ٕٓ٘
  الفكر. دار: . الناشر(ىػٕٔٔ: اٞنتوَب) النوكم شرؼ بن ٪نٍن
ر٘نو هللا. اٞنؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا  رلموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز .ٕٔ٘

 .ىػ(. أشرؼ على ٗنعو كطبعو: دمحم بن سعد الشويعرَُِْبن ابز )اٞنتوَب: 
اٞنؤلف : دمحم بن  رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمٌن. .ٕٕ٘

ىػ(. ٗنع كترتيب : فهد بن نصر بن إبراىيم ُُِْصاحل بن دمحم العثيمٌن )اٞنتوَب : 
ىػ. عدد األجزاء  ُُّْ -دار الثراي. الطبعة : األخًنة  -السليماف. الناشر : دار الوطن 

 :ِٔ. 
، لئلماـ أيب القاسم عبد الكرصل بن دمحم القزكيين اٞنتوَب اإلمام الشافعياحملرر يف فقو  .ٖٕ٘

 ىػ. ٓنقيق: دمحم حسن دمحم. الناشر: دار الكتب العلمية، بًنكت.ِْٔسنة 
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 الرم خطيب الرازم الدين بفخر اٞنلقب عمر بن دمحم هللا عبد أبو: اٞنؤلف، احملصول .ٕٗ٘
 مؤسسة: الناشر، العلواشل فياض جابر طو الدكتور: كٓنقيق دراسة، (ىػَٔٔ: اٞنتوَب)

 ـ.ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ الثالثة،: الطبعة، الرسالة
 برىاف اٞنعارل أبو: اٞنؤلف، حنيفة أيب اإلماـ فقو النعماين الفقو يف الربىاين احمليط .ٕ٘٘

 سامي الكرصل عبد: احملقق، (ىػُٔٔ: اٞنتوَب) اٜننفي البخارم أ٘ند بن ١نمود الدين
  لبناف – بًنكت العلمية، الكتب دار: الناشر، اٛنندم

 اٞنشهور الطالقاشل، القاسم أبو العباس، بن عباد بن إٚناعيل: اٞنؤلفاللغة،  يف احمليط .ٕٙ٘
 .(ىػّٖٓ: اٞنتوَب) عباد بن ابلصاحب

 القادر عبد بن بكر أيب بن دمحم هللا عبد أبو الدين زين: اٞنؤلف. الصحاح خمتار .ٕٚ٘
 - العصرية اٞنكتبة: الناشر. دمحم الشيا يوسف: احملقق. (ىػٔٔٔ: اٞنتوَب) الرازم اٜننفي
 . ـُٗٗٗ/  ىػَُِْ اٝنامسة،: الطبعة. صيدا – بًنكت النموذجية، الدار
ىػ. ُِّ، لئلماـ أيب يعقوب يوسف بن ٪ني البويطي اٞنتوُب سنة خمتصر البويطي .ٕٛ٘

اإلسبلمية ابٞندينة ىػ. اٛنامعة ُُّْىػ/َُّْٓنقيق الطالب: أ٬نن نصر السبلمة. العاـ
 اٞننورة.

: اٞنتوَب) اٞنزشل إبراىيم أبو إٚناعيل، بن ٪نٍن بن إٚناعيل . اٞنؤلف:ادلزين خمتصر .ٜٕ٘
 ـ.َُٗٗ/ىػَُُْ: النشر بًنكت، سنة – اٞنعرفة دار: ، الناشر(ىػِْٔ
اٞنؤلف: خالد بن علي بن دمحم بن ٘نود بن علي  ادلختصر يف فقو العبادات. .ٕٓٙ

 الكتاب منشور على موقع كزارة األكقاؼ السعودية بدكف بيانت.الناشر: . اٞنشيقح
، رجالو كأصولو ككتبو كاصطبلحاتو، أتليف: الدكتور مدخل إىل ادلذىب الشافعي .ٕٔٙ

 نعماف جغيم. الناشر: دار الكتب العلمية، اٛنامعة اإلسبلمية العاٞنية ّناليزاي للنشر.
اٞنؤلف: دمحم ١نمود دمحمين/ طو عثماف الفراء.  ادلدخل إىل علم اجلغرافيا والبيئة. .ٕٕٙ

 .َٔٗٗ - ِْ - َُٓ - ِالناشر: دار اٞنريا. الطبعة: الرابعة ردمك: 
: اٞنتوَب) شيهبة أبو سويلم بن دمحم بن دمحم: اٞنؤلف، الكرمي القرآن لدراسة ادلدخل .ٖٕٙ

 .ىػ ُِّْ الثانية،: الطبعة، القاىرة – السنة مكتبو: الناشر، (ىػَُّْ
. اٞنؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن دمحم العبدرم الفاسي اٞنالكي الشهًن ادلدخل .ٕٗٙ

 ىػ(. الناشر: دار الرتاث. ّٕٕاببن اٜناج )اٞنتوَب: 
: اٞنتوَب) اٞندشل األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: اٞنؤلف، ادلدونة .ٕ٘ٙ

 .ـُْٗٗ - ىػُُْٓ األكذل،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، (ىػُٕٗ
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، دراسة عن أىم مصطلحاتو كأشهر مصنفاتو كمراتب الرتجيح فيو. ادلذىب الشافعي  .ٕٙٙ
 اٞنؤلف: دمحم طارؽ دمحم ىشاـ مغربية. الناشر: الفاركؽ اٝنرقي، دمشق، سورية.

، كذكر بعض علمائهم ككبتهم كاصطبلحاهتم. دمحم الطيب بن ادلذىب عند الشافعية .ٕٚٙ
 ـ.َََِ-ىػُُِْاٜنديثة. الطبعة األكذل دمحم. مكتبة دار البياف 

 ابن اٜنق، عبد بن اٞنؤمن عبد: اٞنؤلف، والبقاع األمكنة أمساء على ال الع مراصد .ٕٛٙ
 اٛنيل، دار: الناشر، (ىػّٕٗ: اٞنتوَب) الدين صفيٌ  اٜننبلي، البغدادم، القطيعي مشائل
 .ىػ ُُِْ األكذل،: الطبعة،بًنكت

 القرشي هللا فضل بن ٪نٍن بن أ٘ند: اٞنؤلف، األمصار ممالك يف األبصار مسالك .ٜٕٙ
. ظيب أبو الثقاُب، اجملمع: الناشر، (ىػْٕٗ: اٞنتوَب) الدين شهاب العمرم، العدكم
 .ىػ ُِّْ األكذل،: الطبعة

 البكرم دمحم بن العزيز عبد بن هللا عبد عبيد أبو: اٞنؤلف، وادلمالك ادلسالك .ٕٓٚ
 .ـ ُِٗٗ: النشر عاـ، اإلسبلمي الغرب دار: الناشر، (ىػْٕٖ: اٞنتوَب) األندلسي

لئلماـ أيب بكر دمحم بن أ٘ند الكناشل اٞنصرم الشافعي اٞنتوَب سنة  ادلسائل ادلولَّدات .ٕٔٚ
ىػ. ُّّْىػ/ُِّْىػ. دراسة كٓنقيق: الطالب/ عبد الر٘نن بن دمحم الدارقي عاـ  ّْْ

 مكة اٞنكرمة. -جامعة أـ القرل
 النيسابورم هللا عبد بن دمحم اٜناكم هللا عبد أبو: اٞنؤلف، الصحيحٌن على ادلستدرك .ٕٕٚ

 دار: الناشر، عطا القادر عبد مصطفى: ٓنقيق، (ىػَْٓ:اٞنتوَب) البيع اببن اٞنعركؼ
 ـ.َُٗٗ – ُُُْ األكذل،: الطبعة. بًنكت – العلمية الكتب

: ٓنقيق (ىػَٓٓ: اٞنتوَب) الطوسي الغزارل دمحم بن دمحم حامد أبو: ، اٞنؤلفادلستصفى .ٖٕٚ
 - ىػُُّْ األكذل،: العلمية، الطبعة الكتب دار: الشاُب، الناشر عبد السبلـ عبد دمحم

 ـ.ُّٗٗ
 الشيباشل حنبل بن دمحم بن أ٘ند هللا عبد أبو: اٞنؤلف. حنبل بن أمحد اإلمام مسند .ٕٗٚ
 مؤسسة: الناشر. كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: احملقق، (ىػُِْ: اٞنتوَب)

 .ـ ََُِ - ىػ ُُِْ األكذل،: الطبعة، الرسالة
اٞننشور ابسم البحر الزخار. اٞنؤلف: أبو بكر أ٘ند بن عمرك بن عبد  مسند البزار .ٕ٘ٚ

ىػ(. احملقق: ١نفوظ ِِٗاٝنالق بن خبلد بن عبيد هللا العتكي اٞنعركؼ ابلبزار )اٞنتوَب: 
إذل  َُ(. كعادؿ بن سعد )حقق األجزاء من ٗإذل  ُالر٘نن زين هللا، )حقق األجزاء من 
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 -(. الناشر: مكتبة العلـو كاٜنكم ُٖ)حقق اٛنزء (. كص م عبد اٝنالق الشافعي ُٕ
 .ـ(ََِٗـ، كانتهت ُٖٖٗاٞندينة اٞننورة. الطبعة: األكذل، )بدأت 

اٞنعركؼ بػ )سنن الدارمي(. اٞنؤلف: أبو دمحم عبد هللا بن عبد الر٘نن  مسند الدارمي .ٕٙٚ
راـ بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم )اٞنتوَب:  ىػ(. ِٓٓبن الفضل بن هبى

ٓنقيق: حسٌن سليم أسد الداراشل. الناشر: دار اٞنغين للنشر كالتوزيع، اٞنملكة العربية 
 .ىػ  ُُِْالسعودية. الطبعة: األكذل، 

 دار: الناشر، (ىػَِْ: اٞنتوَب) الشافعي إدريس بن دمحم هللا عبد أبو: اٞنؤلف. ادلسند .ٕٚٚ
 .ىػ ََُْ: النشر عاـ، لبناف – بًنكت العلمية، الكتب

 كرل هللا، عبد أبو العمرم، اٝنطيب هللا عبد بن دمحم: اٞنؤلف، ادلصابيح مشكاة .ٕٛٚ
 اٞنكتب: الناشر، األلباشل الدين نصر دمحم: احملقق، (ىػُْٕ: اٞنتوَب) الت يزم الدين،

 ـ.ُٖٓٗ الثالثة،: الطبعة، بًنكت – اإلسبلمي
 ٍب الفيومي علي بن دمحم بن أ٘ند: اٞنؤلف. الكبًن الشرح غريب يف ادلنًن ادلصباح .ٜٕٚ

 . بًنكت – العلمية اٞنكتبة: الناشر. (ىػَٕٕ ٥نو: اٞنتوَب) العباس أبو اٜنموم،
: احملقق، (ىػُُِ: اٞنتوَب) الصنعاشل ٨ناـ بن الرزاؽ عبد بكر أبو: اٞنؤلف، ادلصنف .ٕٓٛ

 – اإلسبلمي اٞنكتب، الناشر: اٟنند -العلمي اجمللس: الناشر، األعظمي الر٘نن حبيب
 ىػ.َُّْ الثانية،: الطبعة، بًنكت

: اٞنتوَب) البعلي الفضل أيب بن الفتح أيب بن دمحم: اٞنؤلف، ادلقنع ألفاظ على ادلطلع .ٕٔٛ
 السوادم مكتبة: الناشر اٝنطيب ١نمود كايسٌن األرنؤكط ١نمود: احملقق، (ىػَٕٗ
 .ـ ََِّ - ىػُِّْ األكذل الطبعة: الطبعة، للتوزيع

اٞنؤلف: الدكتور/ عبد اٜنميد دابب، كالدكتور/ كأ٘ند ، مع الطب يف القرآن الكرمي .ٕٕٛ
  ـ.ُِٖٗقرقوز. الطبعة الثانية: سنة 

، اٞنؤلف: الدكتور/ عبد اٜنميد دابب، كالدكتور/ كأ٘ند مع الطب يف القرآن الكرمي .ٖٕٛ
 ـ.ُِٖٗقرقوز. الطبعة الثانية: سنة 

 دار: الناشر، شير اب حسن دمحم بن دمحم: اٞنؤلف، والسًنة السنة يف األثًنة ادلعامل .ٕٗٛ
 .ىػ ُُُْ - األكذل: الطبعة، بًنكت -دمشق - الشامية الدار القلم،
كىو شرح سنن أيب داكد. اٞنؤلف: أبو سليماف ٘ند بن دمحم بن إبراىيم  معامل السنن، .ٕ٘ٛ

حلب.  –ىػ(. الناشر: اٞنطبعة العلمية ّٖٖبن اٝنطاب البسيت اٞنعركؼ ابٝنطايب )اٞنتوَب: 
 .ـ ُِّٗ -ىػ  ُُّٓالطبعة: األكذل 
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: اٞنتوَب) اٜنريب الببلدم غيث بن عاتق: اٞنؤلف، واألثرية التأريية مكة معامل .ٕٙٛ
 .ـَُٖٗ - ىػ ََُْ األكذل،: الطبعة، كالتوزيع للنشر مكة دار: الناشر، (ىػُُّْ

. (ىػَّٔ: اٞنتوَب) الط اشل القاسم أبو أ٘ند بن سليماف: اٞنؤلف، األوسط ادلعجم .ٕٚٛ
 – اٜنرمٌن دار: الناشر، اٜنسيين إبراىيم بن احملسن عبد, هللا عوض بن طارؽ: احملقق
 .القاىرة

 الركمي هللا عبد بن ايقوت هللا عبد أبو الدين شهاب: اٞنؤلف، البلدان معجم .ٕٛٛ
 .ـ ُٓٗٗ الثانية،: الطبعة، بًنكت صادر، دار: الناشر، (ىػِٔٔ: اٞنتوَب) اٜنموم

 الذىيب أ٘ند بن دمحم هللا عبد أبو الدين مشس: اٞنؤلف. للذىيب الكبًن الشيوخ معجم .ٜٕٛ
 - الطائف الصديق، كتبة: الناشر. اٟنيلة اٜنبيب دمحم الدكتور: احملقق. (ىػْٖٕ: اٞنتوَب)

 ـ.ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكذل،: الطبعة. السعودية
، (ىػُّٕ: اٞنتوَب) البغوم دمحم بن هللا عبد القاسم أبو: اٞنؤلف، الصحابة معجم .ٜٕٓ

 األكذل،: الطبعة، الكويت – البياف دار مكتبة: الناشر. اٛنكين دمحم بن األمٌن دمحم: احملقق
 .ىػ ُُِْ

، (ىػَّٔ: اٞنتوَب) الط اشل القاسم أبو أ٘ند بن سليماف: اٞنؤلف، الكبًن ادلعجم .ٜٕٔ
 .الثانية: الطبعة، القاىرة – تيمية ابن مكتبة: النشر دار، اجمليد عبد بن ٘ندم: احملقق
: اٞنتوَب) عمر اٜنميد عبد ٢نتار أ٘ند د: اٞنؤلف، ادلعاصرة العربية اللغة معجم .ٕٜٕ

 .ىػ ُِْٗ األكذل،: الطبعة. الكتب عادل: الناشر. عمل فريق ّنساعدة( ىػُِْْ
اٞننعم  عبد الر٘نن عبد ١نمود د: ، اٞنؤلفالفقهية واأللفاظ ادلصطلحات معجم .ٖٜٕ

 األزىر.  جامعة - كالقانوف الشريعة بكلية الفقو أصوؿ مدرس
أتليف عمر رضا كحالة ، الطبعة  ،معجم ادلؤلفٌن تراجم مصنفي الكتب العربية .ٜٕٗ

 ـ. مؤسسة الرسالة، بًنكت.ُّٗٗ-ىػ.ُُْْ األكذل

 أ٘ند/  مصطفى إبراىيم). ابلقاىرة العربية اللغة ٠نمع: اٞنؤلف. الوسيط ادلعجم .ٜٕ٘
 . الدعوة دار: الناشر. (النجار دمحم/  القادر عبد حامد/  الزايت

دمشق.  –اٞنؤلف: إبراىيم دمحم اٛنرمي. الناشر: دار القلم  معجم علوم القرآن. .ٜٕٙ
 .ُـ. عدد األجزاء:  ََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة: األكذل، 

 الدمشق كحالة رضا بن عمر: اٞنؤلف، واحلديثة القدمية العرب قبائل معجم .ٜٕٚ
 . ىػ ُُْْ السابعة،: الطبعة، بًنكت الرسالة، مؤسسة: الناشر، (ىػَُْٖ: اٞنتوَب)
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حامد صادؽ قنييب، الناشر: دار  -، اٞنؤلف: دمحم ركاس قلعجي لغة الفقهاءمعجم  .ٜٕٛ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالنفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة: الثانية، 

. اٞنؤلف: عبد الر٘نن بن أيب بكر، جبلؿ معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  .ٜٜٕ
دمحم إبراىيم عبادة. الناشر: مكتبة اآلداب ىػ(. احملقق: أ. د ُُٗالدين السيوطي )اٞنتوَب: 

 ُـ. عدد األجزاء:  ََِْ -ىػ ُِْْالقاىرة / مصر. الطبعة: األكذل،  -
: اٞنتوَب) اٜنسٌن أبو الرازم، القزكيين فارس بن أ٘ند: اٞنؤلف. اللغة مقاييس معجم .ٖٓٓ

 .ىػُّٗٗ: النشر عاـ. الفكر دار: الناشر. ىاركف دمحم السبلـ عبد: احملقق. (ىػّٓٗ
، (ىػْٖٓ: اٞنتوَب) البيهقي بكر أبو اٜنسٌن بن أ٘ند: اٞنؤلف، واآلاثر السنن معرفة .ٖٔٓ

 - كراتشي) اإلسبلمية الدراسات جامعة: الناشركف، قلعجي أمٌن اٞنعطي عبد: احملقق
 الوفاء دار ،(دمشق - حلب) الوعي دار ،(بًنكت- دمشق) قتيبة دار ،(ابكستاف

 .ـُُٗٗ - ىػُُِْ األكذل،: الطبعة، (القاىرة - اٞننصورة)
 دمحم هللا عبد أبو الدين مشس: اٞنؤلف. واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة .ٕٖٓ
، العلمية الكتب دار: الناشر، (ىػْٖٕ: اٞنتوَب) الذىيب قىا٬ٍناز بن عثماف بن أ٘ند بن

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ األكذل: الطبعة
 عثماف بن أ٘ند بن دمحم هللا عبد أبو الدين مشس: . اٞنؤلفاحملدثٌن  بقات يف ادلعٌن .ٖٖٓ
 دار: سعيد. الناشر الرحيم عبد ٨ناـ. د: . احملقق(ىػْٖٕ: اٞنتوَب) الذىيب قىا٬ٍناز بن

 َُْْ األكذل،: األردف. الطبعة – عماف - الفرقاف
 اٝنوارزمي الدين برىاف السيد عبد بن نصر: اٞنؤلف، ادلغرب يف ترتيب ادلعرب .ٖٗٓ

يطىٌرًزًلٌ 
 .العريب الكتاب دار: الناشر. (ىػَُٔ: اٞنتوَب) اٞن
: الشربيين. الناشر اٝنطيب دمحم: . اٞنؤلفادلنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .ٖ٘ٓ
 بًنكت.  النشر الفكر، مكاف دار
. اٞنؤلف: أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أ٘ند بن دمحم بن قدامة ادلغين لبن قدامة .ٖٙٓ

. ىػ(َِٔاٛنماعيلي اٞنقدسي ٍب الدمشقي اٜننبلي، الشهًن اببن قدامة اٞنقدسي )اٞنتوَب: 
 .ىػُّٖٖ. اتريا النشر: َُالناشر: مكتبة القاىرة. الطبعة: بدكف طبعة. عدد األجزاء: 

الناشر: . . اٞنؤلف: الدكتور عبد القادر بن دمحم عطا صوُبادلفيد يف مهمات التوحيد .ٖٚٓ
 .ُىػ. عدد األجزاء: ُِّْ -ىػُِِْبعة: األكذل دار االعبلـ. الط
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 بكر أيب بن الر٘نن عبد بن هللا عبد: اٞنؤلف. (التعليم مسائل) احلضرمية ادلقدمة .ٖٛٓ
فىضل : الناشر. اٜنموم ماجد: احملقق. (ىػُٖٗ: اٞنتوَب) اٞنذحجي السعدم اٜنٍىٍضرىمي ابى
 ىػ.ُُّْ الثانية،: الطبعة. دمشق – اٞنتحدة الدار
 بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج اٞنلقن ابن: اٞنؤلف، احلديث علوم يف ادلقنع .ٜٖٓ

 دار: الناشر، اٛنديع يوسف بن هللا عبد: احملقق، (ىػَْٖ: اٞنتوَب) اٞنصرم الشافعي أ٘ند
 .ىػُُّْ األكذل،: الطبعة، السعودية – للنشر فواز
اٞنؤلف: األستاذ الدكتور علي ٗنعة دمحم، أستاذ أصوؿ  ادلكاييل وادلوازين الشرعية. .ٖٓٔ

الفقو بكلية الدراسات العربية كاإلسبلمية جامعة األزىر. الناشر: القدس لئلعبلف كالنشر 
 كالتسوؽ، القاىرة.

اٞنؤلف: أبو الفتح دمحم بن عبد الكرصل بن أىب بكر أ٘ند الشهرستاشل  ادللل والنحل. .ٖٔٔ
 .ّمؤسسة اٜنليب. عدد األجزاء: ىػ(. الناشر: ْٖٓ)اٞنتوَب: 

: اٞنتوَب) الْزٍرقاشل العظيم عبد دمحم: اٞنؤلف. القرآن علوم يف العرفان مناىل .ٕٖٔ
 .الثالثة الطبعة: الطبعة، كشركاه اٜنليب البايب عيسى مطبعة: الناشر. (ىػُّٕٔ

 الفارايب اٛنوىرم ٘ناد بن إٚناعيل نصر أبو: اٞنؤلف. اجلوىري صحاح من منتخب .ٖٖٔ
 . (ىػّّٗ: اٞنتوَب)
اٞنؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر  ادلنثور يف القواعد الفقهية، .ٖٗٔ

 -ىػ َُْٓىػ(، الناشر: كزارة األكقاؼ الكويتية، الطبعة: الثانية. ْٕٗالزركشي )اٞنتوَب: 
 ـ. ُٖٓٗ

اٞنؤلف: تقي الدين أبو العباس  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية. .ٖ٘ٔ
أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية اٜنراشل 

ىػ(. احملقق: دمحم رشاد سادل. الناشر: جامعة اإلماـ دمحم بن ِٖٕاٜننبلي الدمشقي )اٞنتوَب: 
 .ٗاجمللدات: ـ. عدد  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔسعود اإلسبلمية. الطبعة: األكذل، 

زكراي )اٞنتوَب  أبو النوكم شرؼ بن ٪نٍن:  . اٞنؤلفادلفتٌن وعمدة الطالبٌن منهاج .ٖٙٔ
 بًنكت. النشر اٞنعرفة. مكاف دار:  (. الناشرٕٔٔ سنة:
 األنصارم، السعدم اٟنيتمي حجر بن علي بن دمحم بن أ٘ند: . اٞنؤلفالقومي ادلنهاج .ٖٚٔ

العلمية.  الكتب دار: . الناشر(ىػْٕٗ: اٞنتوَب) العباس أبو اإلسبلـ، شيا الدين شهاب
 ـ. َََِ-ىػَُِْ األكذل: الطبعة
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 ، الدين هللا بدر عبد أبو: اٞنؤلف، النبوي احلديث علوم خمتصر يف الروي ادلنهل .ٖٛٔ
 عبد الدين ١نيي. د: احملقق. (ىػّّٕ: اٞنتوَب) ٗناعة بن هللا سعد بن إبراىيم بن دمحم

 ىػ.َُْٔ الثانية،: الطبعة، دمشق – الفكر دار: الناشر، رمضاف الر٘نن
، اٞنؤلف: يوسف بن تغرم بردم بن عبد هللا ادلنهل الصايف وادلستوىف بعد الوايف .ٜٖٔ

ىػ(، حققو ككضع حواشيو: ْٕٖالظاىرم اٜننفي، أبو احملاسن، ٗناؿ الدين )اٞنتوَب: 
اٟنيئة اٞنصرية العامة تقدصل: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الناشر: . دكتور دمحم دمحم أمٌن

 .للكتاب
 يوسف بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو: اٞنؤلف الشافعي. اإلمام فقو يف ادلهذب .ٕٖٓ

 العلمية. الكتب دار: . الناشر(ىػْٕٔ: اٞنتوَب) الشًنازم
اٞنؤلف: عبد اٜنكيم العفيفي. قسم الكتاب:  مدن إسالمية. ٓٓٓٔموسوعة  .ٕٖٔ

 . نوع ملفات الكتاب: ُب دم اؼ. ٠ََٔنبلت كموسوعات، عدد الصفحات: 
 ، لػ سعدم أبو حبيب.موسوعة اإلمجاع يف الفقو اإلسالمي .ٕٕٖ

. ٗنع كإعداد : علي بن ِٗ-ُ موسوعة الرد على ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة .ٖٕٖ
 .سنةنيف الشحود. الباحث ُب القرآف كال

 –صادر عن: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية  ادلوسوعة الفقهية الكويتية. .ٕٖٗ
 ىػ(.  ُِْٕ - َُْْجزءا. الطبعة: )من  ْٓالكويت. عدد األجزاء: 

: الناشر (ىػُُْْ: اٞنتوَب) األبيارم إٚناعيل بن إبراىيم: اٞنؤلف، القرآنية ادلوسوعة .ٕٖ٘
 ىػ.َُْٓ: الطبعة، العرب سجل مؤسسة

. اٞنؤلف: الدكتور ٪ني شامي. قسم الكتاب: ادلدن العربية واإلسالميةموسوعة  .ٕٖٙ
 صفحة. نوع الكتاب: ُب دم اؼ. ٠ْْٔنبلت كموسوعات. عدد الصفحات: 

: اٞنتوَب) اٞندشل األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: اٞنؤلف، ادلو أ .ٕٖٚ
: بًنكت، الطبعة – اٞنعاصر الفكر دار: ، الناشراألعظمي مصطفى دمحم: احملقق، (ىػُٕٗ
 . ـََِْ - ىػ ُِْٓ األكذل،: الطبعةىػ.ُُُْ األكذل،

 – اإل٬ناف دار: الناشر، العبد زكراي فرايؿ: اٞنؤلف. القرآن جتويد أحكام يف ادليزان .ٕٖٛ
 .ىػ ُِْٓ األكذل،: الطبعة، القاىرة – الكلمة دار: الناشر. القاىرة

 حنفي الْسٍغدم، دمحم بن اٜنسٌن بن علي اٜنسن أبو: اٞنؤلف، الفتاوى يف النتف .ٜٕٖ
/  الفرقاف دار: الناشر. الناىي الدين صبلح الدكتور احملامي: احملقق، (ىػُْٔ: اٞنتوَب)

 ىػ.َُْْ الثانية،: الطبعة. لبناف بًنكت/  األردف عماف - الرسالة مؤسسة
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 بن عيسى بن موسى بن دمحم الدين، كماؿ: . اٞنؤلفادلنهاج شرح يف الوىاج النجم .ٖٖٓ
: . احملقق(جدة) اٞننهاج دار: . الناشر(ىػَٖٖ: اٞنتوَب) الشافعي البقاء أبو الد ًمًنم علي
 ـ.ََِْ - ىػُِْٓ األكذل،: علمية. الطبعة ٛننة
 اٜنسين إدريس بن هللا عبد بن دمحم بن دمحم: اٞنؤلف، اآلفاق اخرتاق يف ادلشتاق نزىة .ٖٖٔ

، بًنكت الكتب، عادل: الناشر، (ىػَٔٓ: اٞنتوَب) االدريسي ابلشريف اٞنعركؼ الطاليب،
 .ىػ َُْٗ األكذل،: الطبعة

ًن يف   ادلطْستَـْعَذبط  النَّْظمط  .ٕٖٖ  بطاؿ ابن أ٘ند بن دمحم: ، اٞنؤلفادلَهّذب   أْلَفاظ   غريب   تْفس 
 مكة التجارية، اٞنكتبة: سىادل، الناشر اٜنفيظ عبد مصطفى. د .احملقق:(ىػّّٔ: اٞنتوَب)

 ـ.ُُٗٗ ،(ُ جزء) ـ ُٖٖٗ: النشر اٞنكرمة، عاـ
 بلدا التنارم اٛناكم نوكم عمر بن دمحم: اٞنؤلف. ادلبتدئٌن إرشاد يف الزين هناية .ٖٖٖ
 . األكذل: الطبعة. بًنكت – الفكر دار: الناشر. (ىػُُّٔ: اٞنتوَب)
 اإلسنوم علي بن اٜنسن بن الرحيم عبد: اٞنؤلف، الوصول منهاج شرح السول هناية .ٖٖٗ

-بًنكت- العلمية الكتب دار: الناشر، (ىػِٕٕ: اٞنتوَب) الدين ٗناؿ دمحم، أبو الشافعٌي،
 .ـُٗٗٗ -ىػَُِْ األكذل: الطبعة، لبناف
 ٘نزة بن أ٘ند العباس أيب بن دمحم الدين مشس: . اٞنؤلفادلنهاج شرح إىل احملتاج هناية .ٖٖ٘

 - أخًنة ط: بًنكت. الطبعة الفكر، دار: . الناشر(ىػََُْ: اٞنتوَب) الرملي الدين شهاب
 ـ. ُْٖٗ/ىػَُْْ

 اٞنعارل، أبو اٛنويين، هللا عبد بن اٞنلك عبد: . اٞنؤلفادلذىب دراية يف ادلطلب هناية .ٖٖٙ
 ١نمود العظيم عبد/ د. أ: فهارسو كصنع .حققو(ىػْٖٕ: اٞنتوَب) اٜنرمٌن نماـ اٞنلقب

 ـ. ََِٕ-ىػُِْٖ األكذل،: اٞننهاج. الطبعة دار: الٌديب. الناشر
: اٞنتوَب) اإلسنوم علي بن اٜنسن بن الرحيم عبد: . اٞنؤلفالكفاية أوىام إىل اذلداية .ٖٖٚ

. الناشر سركر دمحم ٠ندم: . احملقق(ىػِٕٕ  ِنإنة مطبوع العلمي، الكتب دار: ابسلـو
 ـ. ََِٗ: النشر الرفعة. سنة البن( النبيو كفاية)
إٚناعيل ابشا البغدادم، ، اسم اٞنؤلف:  ىدية العارفٌن أمساء ادلؤلفٌن وآاثر ادلصنفٌن .ٖٖٛ

 ـ.ُِٗٗ – ىػُُّْ –بًنكت  -دار النشر: دار الكتب العلمية 

، اسم اٞنؤلف:  صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم ، دار النشر: الوايف ابلوفيات .ٜٖٖ
 .ٓنقيق: أ٘ند األرنؤكط كتركي مصطفى. ىػَُِْدار إحياء الرتاث بًنكت 
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، (األطفاؿ كٓنفة اٛنزرية ٞنتين كاؼ رحش) الكرمي القرآن ترتيل كيفية يف الوايف .ٖٓٗ
، بًنكت – العلمية الكتب دار: الناشر، اٜنفياف الشافعى السميع عبد ١نمود أ٘ند: اٞنؤلف
 .ـ َََِ - ىػ ُُِْ األكذل،: الطبعة

ىػ.  َٓٓ، لئلماـ أيب حامد الغزارل اٞنتوَب سنة الوجيز يف فقو اإلمام الشافعي .ٖٔٗ
لناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة اٞنوجود. آنقيق: علي معوض، كعلي عبد 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖبًنكت)لبناف(. الطبعة األكذل عاـ  -النشر كالتوزيع

 اٞنعارل، أبو اٛنويين، دمحم بن يوسف بن هللا عبد بن اٞنلك عبد: ، اٞنؤلفالورقات .ٕٖٗ
 العبد. دمحم اللطيف عبد. د: . احملقق(ىػْٖٕ: اٞنتوَب) اٜنرمٌن نماـ اٞنلقب

. (ىػَٓٓ: اٞنتوَب) الغزارل دمحم بن دمحم حامد أبو: . اٞنؤلفادلذىب يف الوسيط .ٖٖٗ
 األكذل،: القاىرة. الطبعة – السبلـ دار: اتمر. الناشر دمحم دمحم,  إبراىيم ١نمود أ٘ند: احملقق

 ىػ.ُُْٕ
 بن دمحم بن أ٘ند الدين مشس العباس أبو: اٞنؤلف، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .ٖٗٗ

 إحساف: احملقق، (ىػُٖٔ: اٞنتوَب) اإلربلي ال مكي خلكاف ابن بكر أيب بن إبراىيم
   .بًنكت – صادر دار: الناشر، عباس
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 فهرس ادلوضوعات
 ْ ................................................................. مقدمة:

 ٔ .................................... أسباب اختيار اٞنخطوط كأ٨نيتو العلمية:

 ٕ ............................................................ ترٗنة اٞنؤلف:

 ٖ .......................................... توثيق نسبة اٞنخطوط إذل اٞنؤلف:

 َُ ......................................................... خطة البحث:

 ُِ ........................................................ منهج التحقيق:

 ُْ ................................ القسم األكؿ: قسم الدراسة، كفيو مبحثاف:

 ُٓ .............................. اٞنبحث األكؿ: دراسة اٞنؤلف، كفيو مطالب:

 ُٓ .............................. اٞنطلب األكؿ: اٚنو، كنسبو، كنسبتو، ككنيتو:

 ُٓ .................................................. اٞنطلب الثاشل: مولده:

 ُٓ .......................................... اٞنطلب الثالث: نشأتو العلمية:

 ُٔ ........................................ اٞنطلب الرابع: شيوخو، كتبلميذه:

 ُٖ ....................... طلب اٝنامس: مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو:اٞن

 ُٗ ............................... اٞنطلب السادس: عقيدتو، كمذىبو الفقهي:

 َِ ................................................ اٞنطلب السابع: مؤلفاتو:

 ُِ .................................................. اٞنطلب الثامن: كفاتو.

 ِِ ........ الثاشل: التعريف ابلكتاب)اٛنواىر البحرية(، كفيو ستة مطالب:اٞنبحث 

 ِِ ............... اٞنطلب األكؿ: ٓنقيق اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إذل اٞنؤلف.

 ِٓ ............................ اٞنطلب الثاشل: أ٨نية الكتاب، كمكانتو العلمية.

 ِٔ ............................. اٞنطلب الثالث: منهج اٞنؤلف ُب النص احملقق:

 ِٖ ........................ اٞنطلب الرابع: اصطبلحات اٞنؤلف ُب النص احملقق:

 َْ .......................... اٞنطلب اٝنامس: مصادر اٞنؤلف ُب النص احملقق.

 ْْ ....................... اٞنطلب السادس: كصف النسا اٝنطية ك٧ناذج منها.
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 ْٓ ......................................................... كتاب اٜنيض

 ٓٓ ................................................. الباب األكؿ ُب أحكامو

 ِٔ ........................... األكؿ: اٞننع من كل ما يفتقر إذل الطهارة الك ل

 ّٔ ...................................... الثاشل: ٪نـر عليها اللبث ُب اٞنسجد

 ْٔ ......................................... الثالث: ٪نـر عليها الصـو مطلقنا

 ٕٔ ..................... الرابع: اٛنماع؛ ك٪نـر على زكج اٜنائض كسيدىا كطؤىا

 ُٕ ............................................. فرع: لو ادعت اٞنرأة اٜنيض

 ُٕ .......................................... فرع اثف: ال ييٍكرىه طبا اٜنائض

 َٖ ......................... ع: كضوء اٞنستحاضة يبطل ُنصوؿ الشفاء بعدهفر 

 ْٖ ............................................ الباب الثاشل ُب اٞنستحاضات

 ْٖ ......................................... اٞنستحاضة األكذل: اٞنبتدأة اٞنميزة

 ٖٓ ..................................................... :كُب القسم مسائل

 ٖٔ .......................................... الضعفاألكذل: أف تعت  القوة ك 

 ٖٗ ................................................................ :ففرعا

دمنا أسود  األكؿ: قاؿ صاحب اٞنهذب: لو رأت ستة عشر يومنا دمنا أ٘نر ٍب
 ٖٗ ................................................... كاستمر، دل تكن ٣نيزة

 ُٗ .................................... : لو توس ط دـ ضعيف بٌن قويٌنالثاشل

 ٓٗ ...... اٞنسألة الثانية: إذا بلغت األنثى سننا ال ٬نكن أف ٓنيض فيو فبدأ هبا الدـ

ا كدل ٩ناكز ٙنسة عشر يومنا فرع: قاؿ اإلماـ: لو رأت دمنا  ٖٗ قواين يومنا كليلة فصاعدن

: لو شيفيت اٞنبتدأة اٞنميزة ُب بعض األدكار قبل أف يتجاكز الدـ ٙنسة عشر الثالثة
 ٗٗ .................................................................. يومنا

 ٗٗ ................................ إذا تقد ـ الدـ الضعيف على القوم :الرابعة

 ََُ ............................... : اٞنبتدأة اليت ليست ٣نيزةاٞنستحاضة الثانية

فرع: إف قلنا تيرد إذل أقل اٜنيض، قضت من الشهر األكؿ صبلة أربعة عشر يومنا،
 ..................................................................... َُٓ 
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 َُٕ .................................... ة الثالثة: اٞنعتادة غًن اٞنميزةاٞنستحاض

 َُٕ ........................ إف دل تكن ذاكرة لعادهتا فصور )صور تغًن العادة(:

 َُٗ ............................ األكذل: إذا كانت ٓنيض ٙنسة أايـ من الشهر

 َُُ .................. ا أٍف ٓنيض ٙنسة أايـ ُب كل شهرالثانية: لو كانت عادهت

ابلتقدـ، الوقت دكف القدر، كذلك قد يكوف  الثالثة: لو تغًنت عادة اٞنستحاضة ُب
 َُُ ............................................................. كابلتأخر

 َُُ .......................................... ٜنالة األكذل: أف تتغًن ابلتأخرا

 ُُّ .................................... : أف تتغًن عادهتا ابلت قدـاٜنالة الثانية

 ُُٖ .......................... اٞنستحاضة الرابعة: اٞنعتادة اٞنميزة الذاكرة لعادهتا

 َُِ ............................................................... فرعاف:

األكؿ: العادة اليت تثبت ُب اٜنيض كتيرد اٞنستحاضة عند اٜناجة إذل ذلك تثبت 
 َُِ ............................................................ بطريقتٌن:

 ُِِ ...... : الْصفرة كالكيدرة ُب أايـ اٜنيض حيض-ر٘نو هللا-: قاؿ الشافعيالثاشل

. االحتياط كاألخذ أبسوأ االحتمػاالت ابلنسػبة الباب الثالث: ُب اٞنستحاضة اٞنتحًنة
 ُِٕ .......................................................... ٟنا ُب أمور:

 َُّ ............................ األكؿ: أف ال ٩نامعها زكجها كال سيدىا أصبلن 

 َُّ ............................. الثاشل: ال ٕنكث ُب اٞنسجد الحتماؿ اٜنيض

 ُُّ .......... ىلةالثالث: إذا طلقت فاٞنذىب اٞنشهور أهنا تعتد بثبلثة أشهر ابأل

ا.  ُّٗ ........ الرابع: ٩نب على اٞنتحًنة أٍف تيصلي الصلوات اٝنمس ُب أكقاهتا أبدن

 َُْ ......................... اٝنامس: ٩نب عليها أف تصـو ٗنيع شهر رمضاف

 ُِْ ................. السادس: إذا كاف على اٞنتحًنة صـو يـو قضاء أك عن نذر

 ُِٓ ................................................................ فركع:

 ُِٓ ...................األكؿ: الطريق ُب أداء الطواؼ كالطريق ُب أداء الفريضة،

 ُّٓ ........................................ الثاشل: على زكج اٞنتحًنة نفقتها.

 ُْٓ ............................. الثالث: ال تصح صبلة طاىرة خلف متحًنة،
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 ُْٓ ... الرابع: ال ٩نوز ٟنا اٛنمع بٌن الصبلتٌن بعذر سفر أك مطر ُب كقت األكذل.

 ُٓٓ ...................... : ُب اٞنتحًنة اليت ٓنفظ شيئنا كتنسى شيئناالباب الرابع

 ُٓٓ ...................................................... ُب ذلك فصوؿ:

 ُٓٓ .................... ، كفيو صور:فيما إذا حفظت الوقت دكف القدر األكؿ:

 ُٓٓ ............................... إحداىا: لو عىيػ نىٍت شهرنا مشسينا ثبلثٌن يومنا

 ُٓٓ ........................................... الثانية: لو حفظت آخر الدـ

 ُٔٓ .............. الثالثة: إذا قالت الناسية: أذكر أشل كنت أخلط الشهر ابلشهر

 ُٕٓ ................................. بعة: لو ذكرت مع اٝنلط زمن اٜنيضالرا

 ُٕٓ ................................. امسة: لو ذكرت مع اٝنلط زمن طهركاٝن

الثاشل: ُب الضالة. للضالة حالتاف: األكذل: أف تضل مقدار حيضها ُب ٗنيع  الفصل
 ُٗٓ .............................................................. األدكار 

 َُٔ ................................................................ فركع:

األكؿ: قالت: كاف حيضي ٙنسة، كأعلم أشل كنت يـو اٝنامس أك الثامن كالعشرين 
 َُٔ ................................................... حائضنا على الشك.

الثاشل: قالت: أضللت ٙنسة ُب الشهر، كأذكر أشل كنت يـو اٝنامس أك اٝنامس 
 ُُٔ .......................................... كالعشرين حائضنا على الشك.

 ُُٔ . الثالث: قالت: أضللت ٙنسة من الشهر، كأذكر أشل كنت ُب اٝنمسة األكذل

. اٜنالة الثانية للضالة: أف تضل أايـ حيضها ُب بعض دكرىا ابلعٌن أايمنا من دكرىا
 ُُٔ ....................................................... كُب ذلك صور:

 ُُٔ ........... األكذل: إذا قالت: أضللت عشرة ُب عشرين يومنا من أكؿ الشهر.

 ُِٔ .......... الثانية: إذا قالت: أضللت ٙنسة عشر ُب عشرين من أكؿ الشهر.

 ُّٔ .................................. الثالثة: أٍف ٓنفظ شيئنا من زمن اٜنيض،

 ُّٔ .. الرابعة: أٍف تقوؿ: أضللت عشرة ُب عشرين ككنت ُب اٝنامس عشر حائضنا

 ُّٔ ................. اٝنامسة: قالت: أضللت أربعة ُب العشر األكؿ من الشهر؛

 ُْٔ السادسة: لو قالت: أضللت ثبلثة ُب العشر األكؿ ككنت يـو الثالث حائضنا؛
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 ُٕٔ .......................... . كفيو مسألتاف:الفصل الثالث: ُب العادة الدائرة

 ُٕٔ ................................ : إذا جرت عاداهتا على نسق كاحداألكذل

منتظمة على نىسىقو الثانية: إذا كانت عادهتا ٢نتلفة ابألقدار اٞنذكورة لكن ليست 
 ُُٕ ................................................................ كاحدو 

. فػػإف انقطػػع دـ اٞنػػرأة فإمػػا أف ينقطػػع الػػدـ ٝنمسػػة عشػػر البػػاب اٝنػػامس: ُب التلفيػػق
 ُّٕ .................................................. فما دكهنا، أك يتجاكز

 ُّٕ .... يض قطعناالقسم األكؿ: أٍف ينقطع ٝنمسة عشر أك ما دكهنا، فأايـ الدـ ح

 ُّٕ ...... يسحب حكم اٜنيض على النقاء بشرط أف يكوف النقاء ١نتوشنا بدمٌن

 ُْٕ .................................................. كالنظر ُب ثبلثة أمور:

 ُٕٔ ......................... الدماء ُب اٝنمسة عشر يومنا إف ٠نموعاألكؿ: أف 

 ُٖٕ .................................. النظر الثاشل: ُب قدر النقاء، كشرط فيو:

 ُٕٗ ............................ النظر الثالث: ُب االغتساؿ عند كجود النقاء؛

. ما تؤثر فرع: اٞنبتدأة إف انقطع دمها بغًن بلوغو أقل اٜنيض تيؤمر ابلعبادة ُب اٜناؿ
 َُٖ ............................. فيو العادة كما ال تؤثر فيو العادة أربعة أقساـ:

 ُِٖ ..................... األكؿ: ما تيؤثًٌر فيو العادة كتثبت ّنرة كىو االستحاضة

 ُِٖ .................................... الثاشل: ما ال يثبت كإف تكررت العادة

 ُّٖ .................. الثالث: ما اختلف ُب أف العادة ىل تيؤثًٌر فيو كإف تكررت

 ُّٖ ............ الرابع: ما يثبت بوجوده مرتٌن، كُب ثبوتو ُب اٞنرة الواحدة خبلؼ

 ُٖٓ ........................ بلٌب تػىقىط عى دمهن: اٞنستحاضاتالقسم الثاشل من ال

 ُٖٔ ........................ األكذل: اٞنعتادة اٜنافظة لعادهتا. كىي على ضربٌن:

 ُٖٔ ............................................ أحد٨نا: عادة ال تػىقىْطعى فيها

يتػىقىطًٌعىةالضر 
 ُُٗ .......................................... ب الثاشل: العادة اٞن

 ُٓٗ .............................................. اٞنستحاضة الثانية: اٞنبتدأة

فالكل فرع: لو رأت اٞنبتدأة يومٌن دمنا كيومٌن نقاءن؛ فإف دل ٩ناكز اٝنمسة عشر 
 ُٖٗ ............................................................... حيض
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 ََِ ........................................ تحاضة الثالثة: اٞنبتدأة اٞنميزةاٞنس

 ََِ ....................................... تحاضة الرابعة: اٞنعتادة اٞنميزةاٞنس

 َُِ .............................. امسة: اٞنعتادة الناسية لعادهتااٞنستحاضة اٝن

 َِّ ..... فرع: قاؿ الغزارل: لو رأت اٞنبتدأة اٞنميزة يومنا كليلةن دمنا أسود ٍب دمنا أ٘نر

 َِْ ............................................. الباب السادس: ُب النًٌفاس

 َِٔ ......................................................... حكم النفاس

 َِٕ ................................. فصل: الدـ الذم تراه اٜنامل قبل الوالدة

 َُِ ............................ فصل: كُب الدـ الذم تراه اٜنامل بٌن التوأمٌن

فاالستحاضة دخلت ُب النفاس، كاٜنكم ُب  ستٌن يومنا فصل: إذا جاكز دـ النفساء
 ُِِ ....................... ذلك كما ُب اٜنيض )فالنفساء اٞنستحاضات أربع(:

 ُِّ ................................. ألكذل: اٞنعتادة اٞنميزة الذاكرةاٞنستحاضة ا

 ُِْ ........................................................ الثانية: اٞنبتدأة

 ُِٓ ................................................... الثالثة: اٞنبتدأة اٞنميزة

 ُِٓ .................................................. الرابعة: اٞنعتادة اٞنميزة

 ُِٔ ............................................... اٝنامسة: اٞنعتادة اٞنتحًنة

 ُِٕ ............................................... فرع: لو تػىقىط عى دـ النفاس

 ُِٖ ........................................... : إف قلنا: العائد نفاسالتفريع

 )(انقطع دـ النفساء كاغتسلت أك تيممت حيث شرع ٟنا التيمم، فللزكج/ فرع: إذا
 ُِٗ ............................................................... كطؤىا

فرع اثلث: ٩نب على اٞنرأة تعٌلم ما ٓنتاج إليو من أحكاـ اٜنيض كاالستحاضة 
 َِِ .............................................................. كالنفاس

 ِِِ ........................................................ كتاب الصبلة

 ِِِ ................................... كفيو ثبلثة فصوؿ:األكؿ: ُب اٞنواقيت، 

 ِِِ ................................................ األكؿ: ُب كقت الرفاىية

 ِّٓ ............................................................... فرعاف:
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 ِّٓ ...................................... سمى العشاء عتمةأحد٨نا: أٍف ال ت

 ِّٕ ................. فرع: صبله الصبح أفضل الصبلة كأكثرىا ُب احملافظة عليها

 ِّٗ ........................................ اثلث: أذاف الصبح ٫نتص أبمور

 ِِْ .... األكذل: ْنب الصبلة أبكؿ الوقت كبكل جزء من آخر كقتها قواعد ثبلثة:

 ِْٕفرع: لو كقع بعض الصبلة ُب الوقت كبعضها بعده فهل يكوف قضاءن أك أداءن ؟

. كتيستثىن من ىذا مسائل:ائل أكقاهتا أفضلالقاعدة الثانية: تقدصل الصبلة ُب أك 
 ..................................................................... َِٓ 

 ُِٓ ............................................... األكذل: ُب العشاء قوالف:

 ُِٓ ................................. صحهما: أف تقد٬نها أفضل من أتخًنىاأ

 ِّٓ .................................. ؛ فاإلبراد هبا ُب شدة اٜنرٌ الثانية: الظهر

؛ غائطنا أك بوالن أك ر٪نناالثالثة: ما إذا كاف ييدافع   ِٔٓ ......................حداثن

 ِٕٓ ........ يتيقن قدرتو عليو آخر الوقتالرابعة: إذا عجز عن اٞناء كالقياـ الذم 

القاعدة الثالثة: إذا اشتبو عليو كقت الصبلة لغيم أك حبس ُب موضع مظلم، أك 
 ِٖٓ ................................................... غًن٨نا لزمو االجتهاد

 ِِٔ ................................................................ فركع:

األكؿ: إذا أمكنو أف يص  إذل درؾ اليقٌن ففي جواز االجتهاد ُب اٜنٌن كجهاف
 ..................................................................... ِِٔ 

 ِِٔ ............... : ُب جواز االعتماد على أذاف اٞنؤذف الثقة العارؼ أكجوالثاشل

 ِّٔ ........................ الفصل الثاشل: ُب أكقات أرابب األعذار كالضركرة:

لصبلة عليو بزكاؿ األسباب كاٞنراد بو الوقت الذم يصًن فيو اإلنساف من أىل لزـك ا
 ِّٔ ...................................................... اٞنانعة من لزكمها

 ِّٔ .............................................. :كٟنذه اٞنوانع ثبلثة أحواؿ

 ِّٔ ................................ األكذل: أف يوجد ُب أكلو دكف آخره اٜنالة

اٜنالة الثانية: أف ٫نلو أكؿ الوقت عن األعذار اٞنذكورة، كيطرأ منها آخر الوقت
 ..................................................................... ِٔٗ 
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 ِِٕ ......................... : أف تعم األعذار اٞنذكورة ٗنيع الوقتاٜنالة الثالثة

 ِِٖ ............................................................... فرعاف:

 ِِٖ ... األكؿ: لو صلى اٞنسلم ٍب ارتد ٍب أسلم ككقت الصبلة ابؽو دل ْنب إعادهتا.

الثاشل: لو أيٍسكر ٍب جين  ٍب أفاؽ قضى صلوات أكقات السكر دكف أكقات اٛننوف
 ..................................................................... ِِٖ 

 ِّٖ ...................................... الفصل الثالث: األكقات اٞنكركىة:

 َِٗ ................................................ الباب الثاشل: ُب األذاف

 ِِٗ ....................... األكؿ: ُب بياف الصلوات اليت شرع ٟنا األذافالفصل 

 َُّ ............. إذا أيقيمت صبلة ٗناعة ُب مسجد ٍب حضر ٗناعة أخرل فرع:

 َّّ ............................................. الفصل الثاشل: صفة األذاف

 َّّ ...................................................... كييشرع فيو أمور:

 َّّ ............................................... األكؿ: األذاف مىثٍػىنى مىثٍػىنى 

 َّْ .................... كييستحب أف يكوف األذاف مرتبلن كاإلقامة ميٍدرىجىةن  ثاشل:ال

 َّٓ ............................ فرع: لو قاؿ: هللا األك ، بدؿ هللا أك ، صح

 َّٕ ......................................... : التثويب ُب أذاف الصبحالثالث

 َّٖ .................. : القياـ كاستقباؿ القبلة مشركعاف ُب األذاف كاإلقامةالرابع

 ُُّ ........................................... :رفع الصوت ابألذافاٝنامس

 ُِّ ..................................................... : الرتتيبالسادس

 ُِّ ........................................... اٞنواالة، كفيو مسائل:: السابع

 ُّٔ ..................................... :القصل الثالث: ُب صفات اٞنؤذنٌن

 ُّٔ ................ الصفات اٞنطلوبة ُب اٞنؤذف تنقسم إذل مستحقة، كمستحبة.

 ِّّ ، كُب األفضل منهما أربعة أكجوكل كاحد من اإلمامة كاألذاف فضلاألكذل: ُب  

 ِّٔ ........................................... الثانية: تشتمل على صورتٌن:

 ِّٔ ............................ إحدا٨نا: ييستحب أف يكوف للمسجد مؤذًٌنف

 ِّٗ ................................... : كقت اإلقامة مىنػيٍوطه برأم اإلماـالثانية
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كرغب ُب شيء ففيما  ستحب للمؤذف أف يػىتىطىو عى ابألذاف، كإف دل يػىتىطىو عٍ : يي الثالثة
 َّّ ........................................................... ييصرؼ إليو

 ّّْ .................................... فرع: قاؿ اٞناكردم: لو أذ ف ابلفارسية

 ّّْ .... فرع: ييكره للمؤذف أٍف ٫نرج من اٞنسجد بعد األذاف كقبل الصبلة إال لعذر

 ّّْ ............... :فيو ُب ثبلثة أمور الباب الثالث: ُب استقباؿ القبلة. كالكبلـ

 ّّْ ................................. األكؿ: الصبلة اليت ٩نب فيها االستقباؿ

 َّٓ .....................فصل: اٞنتنفل ُب سفره؛ إما أف يكوف راكبنا، أك ماشينا:

 َّٓ ................................................. الضرب األكؿ: الراكب

 ّٕٓ .................................................. الضرب الثاشل: اٞناشي

 ّٖٓ ................................................................ فركع:

 ّٖٓ . : يشرتط أف يكوف ما يبلقي بدف اٞنصلي كثيابو من الس رج كغًنه طاىرنااألكؿ

 ّٗٓ .............. اكبنا كماشينا دكاـ السفر كالسًنالثاشل: يشرتط ُب جواز التنفل ر 

تاج إليها  َّٔ ............................ الثالث: يشرتط ترؾ األفعاؿ اليت ال ٪ني

فإف كاف فيها فإما أف يكوف ُب جوفها، أك سطحها. فإف كاف ُب غًنىا فإما أف 
يكوف ُب اٞنسجد، أك خارجو. فإف كاف خارجو فإما أف يكوف ّنكة، أك ابٞندينة، أك 

 ُّٔ ............................................................... بغًن٨نا

 ُّٔ ................................. اٜنالة األكذل: أف تكوف مبنية على ىيئاهتا

 ّّٔ ................................... -كالعياذ ابهلل-اٜنالة الثانية: أف تنهدـ

 ّٔٔ ....................................... الرابع: الواقف ّنكة خارج اٞنسجد

 ّٕٔ ......................................... اٝنامس: الواقف ابٞندينة النبوية

 ّٖٔ ...................................... السادس: الواقف بغًن مكة كاٞندينة

 َّٕ ............................... فرع: األعمى يعتمد احملراب إذا عرفو ابٞنس

 ُّٕ ................................................. الركن الثالث: اٞنستقًبل

إذا صلى إذل جهة ابالجتهاد أك التقليد كدل يىنًبٍ لو  فصل: ُب حكم االجتهاد كالتقليد
فى كاف لو اٝنطأ ُب اجتهاده  ّّٖ...................:اٝنطأ فبل قضاء. كإف ابى
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 ّّٖ....)اٜنالة األكذل(: أف يىًبٌٍنى لو ذلك قبل الشركع........................
)اٜنالػػة( الثانيػػة: أف يظهػػر لػػو اٝنطػػأ بعػػد الفػػراغ مػػن الصػػبلة: فإمػػا أف يظهػػر يقيننػػا، أك 

 ّّٖ................................................................ظنًّا
 ّّٖ.....................الضرب األكؿ: أف يظهر ذلك يقيننا............... 

  ّٕٗ.............الضرب الثاشل: أف يظهر لو اٝنطأ ظنًّا فبل ٩نب القضاء.......
اٜنالػػػػة الثالثػػػػة: أف يظهػػػػر لػػػػو اٝنطػػػػأ ُب أثنػػػػاء الصػػػػبلة، فإمػػػػا أف يظهػػػػر لػػػػو ذلػػػػك مػػػػع 

 ّٕٗ.....................................................الصواب، أك ال.
 ّٕٗ..................القسم األكؿ: أف يقرتف بو ظهور الصواب............. 

 َّٖ....القسم الثاشل: أف يظهر لو اٝنطأ يقيننا أك ظنًّا كال يظهر لو معو الصواب...
 فرع: قاؿ ُب األـ: لو دخل ُب الصبلة ابجتهاد ٍب شك أف تلك اٛنهة القبلة أـ ال ؟

 ّٖٖ................................لزمو اٞنضي فيها.....................
فصل: ٗنيع ما تقدـ ُب األحواؿ الثبلث فيما إذا تبٌن اٝنطأ ُب اٛنهة. فأما إذا تبينػو 

 ّٖٖ.......................ميًن كالتػ يىاسيًر كاٛنهة كاحدة................ُب التػ يىا

اٛنهة القبلة أـ الفرع: قاؿ ُب األـ: لو دخل ُب الصبلة ابجتهاد ٍب شك أف تلك 
 ..................................................................... ّٖٖ 

 ُّٗ ........................................................... فركع أربعة:

 ُّٗ ............. األكؿ: لو صلى أربع صلوات إذل أربع جهات أبربعة اجتهادات

 ُّٗ .............. الثاشل: صلى فريضة ابجتهاد، ٍب دخل عليو كقت صبلة أخرل

 ّّٗ .. الثالث: إذا أدل اجتهاد رجلٌن إذل جهتٌن فعلى كل منهما العمل ابجتهاده

 ّٔٗ ................................ الرابع: لو صلى األعمى إذل جهة ابلتلقيد

 ّٖٗ ......................................... الباب الرابع: ُب كيفية الصبلة.

 ََْ ........................................................... كأما السنن

 ََْ........................................................كاألبعاض..
 ّٕٗ..............................................أما اٟنيئات...........

 َْٓ ............................ الركن األكؿ: النية، كالنظر فيها ُب ثبلثة أمور:
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 َْٓ ................................................... األكؿ: ُب أصل النية

ظػػانًّ أنػػو ُب الصػػبح فلمػػا سػػلم ابنػػو لػػو فػػرع: قػػاؿ القاضػػي: لػػو قنػػت ُب ركعػػيت الفجػػر 
 َّْ..اٜناؿ فصبلتو ابطلة................................................

فػػرع اثف: قػػاؿ ابػػن القػػاص: لػػو ٓنىىػػر ـى ابلصػػبلة كشػػك ُب االنعقػػاد ككػػ  اثنينػػا دل تنعقػػد 
 َْْ..صبلتو...........................................................

 ُِْ .............. إذل فرائض كنوافل. الصبلةالنظر الثاشل: ُب كيفية النية، تنقسم 

 ُِْ .......................... فيها قصد أمرين:القسم األكؿ: الفرائض، ك٩نب 

 ُّْ ...................................................... أمور كاختلفوا ُب

 ُّْ ............................ أحدىا: ُب اشرتاط كوف الصبلة أداءن أك قضاءن 

 ُْٔ ........... : ُب اشرتاط الت عرض للفريضة ُب اٞنؤداة، كُب اٞنقضية كجهافالثاشل

 ُْٕ ...................... اإلضافة إذل هللا تعاذلعرض إذل الثالث: ُب اشرتاط الت  

 ُْٕ .......................................... فائدة: العبادات ثبلثة أضرب:

فرع: نقل الركايشل عن أبيو أنو لو فاتتو الظهػر فقضػاىا كقػت العصػر كنػول أنػو يصػلي 
 ُُْ...........صبلة يومو ٪نتمل أف يقاؿ: ال تصح.........................

 ُْٗ ..................................... القسم الثاشل: النوافل، كىي ضرابف:

 ُْٗ ................................. أحد٨نا: النوافل اٞنتعلقة بوقت أك بسبب

 ُِْ ........................................... اٞنطلقة الضرب الثاشل: النوافل

 ُِْ ................................................................ فركع:

 ُِْ..األكؿ: لو عقب النية بقولو: إف شاء هللا تعاذل.........................
 ُِْلنفسك كلك علي دينار...............الثاشل: لو قاؿ إلنساف: صلًٌ الظهر 

ا   ُْٓ....كىو قادر على القياـ دل تنعقد فرضنا......الثالث: لو نول الفرض قاعدن

 ِْٔ .......................................................... النظر الثالث

 ِْٗ ........................................................... الركن الثاشل

 ِْٗ ........................................................ أما القادر عليو

 ُّْ ........................................................... كأما العاجز
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 ّْْ ................................................ فصل: كأما سنن التكبًن

 ّْٓ ................................................... كُب الفصل مسائل:

 ّْٓ ................................................... الرفعاألكذل: ُب قدر 

 ّْٗ .................................................. الثانية: ُب كقت الرفع

الثالثة: ييستحب للمصلي بعد حىطًٌ يديو من الرفع أف يضع اليمىن على اليسرل
 ..................................................................... َْْ 

 ْْْ ........................................................ القوؿ ُب القياـ

ا  ْْٖ ..................... فصل: إذا عجز مصلي الفرض عن القياـ صلى قاعدن

ا اٍستىٍمسىكى   ِْٓ ........... فرع: لو صلى قائمنا دل يىٍستىٍمًسٍك بولو، كلو صلى قاعدن

 ْْٓ)فرع( آخر: يكره للمصلي أف يقدـ إحدل رجليو ُب القياـ كيعتمد عليها....
ا، إذا قدر على االرتفاع ُب الركوع إذل حد الركوع  ِْٓ ...... فصل: من صلى قاعدن

 ْٓٓ ...................................... فصل: إذا عجز اٞنصلي عن القعود

 ْٖٓ ................................................................ كع:فر 

 ْٖٓ .................. األكؿ: من افتتح الصبلة قائمنا فعجز ُب أثنائها عن القياـ

ا مع القدرة على القياـالفرع الثاشل  َْٔ .................. : ٩نوز فعل النوافل قاعدن

 ْْٓ..الثالث: القادر على القياـ إذا أصاب عينو مرض كنزكؿ اٞناء ؟...........
كالرابع: سئل الشيا عز الػدين عػن رجػل يتقػي الشػبهات كيقتصػر علػى مػأكوؿ يظػن 

القػػوة فضػػعف عػػن اتيػػاف  طيبػػو فعدمػػو ُب كقػػت فاقتصػػر علػػى نػػوع كاحػػد ال يػػدـك معػػو
 ْٓٓ............اٛنمعة كالقياـ ُب الفرائض ىل ىو مصيب ؟................

 ّْٔ ....................القوؿ ُب القراءة كاألذكار، كقراءة الفآنة ركن ُب الصبلة

 ّْٔ ................................................. فاألكذل: دعاء االفتتاح

 ْٔٔ .................................................. الثانية: الت عْوذالسابقة 

 ْٗٔ ............. فرع: ييستحب الت عوذ لكل ٣نن يريد القراءة ُب غًن الصبلة أيضنا

 ْٗٔ ................ كأما الفآنة، فالنظر فيها ُب القادر عليها، كُب العاجز عنها.

 ْٗٔ ............................ القسم األكؿ: القادر عليها، تلزمو ٙنسة أمور:
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التفريع: إف قلنا: ال يقرأ اٞنأمـو ُب اٛنهرية، فاٞنراد ُب الركعتٌن اللتٌن يسمع فيهما 
 ُْٔ.....................القراءة دكف غًن٨نا..............................

 ْٗٔ ......................... كؿ: القادر عليها تلزمو قراءهتا ُب القياـ أك بدلواأل

 ِْٕ ............................... : قراءة "ابسم هللا الر٘نن الرحيم" أكٟناالثاشل

 ْْٕ .............. الثالث: ككما أف الفآنة ركن ُب الصبلة، فكذا كْل كلمة منها

 ّْٖ .......................................... : الرتتيب، فتجب مراعاتوالرابع

 ْْٖ ............................... : اٞنواالة بٌن كلمات الفآنة كاجباٝنامس

 ْٕٖ ................................................................ فركع:

 ْٕٖ .................................. األكؿ: ما تقد ـ من قطع الذًٌكر كالقراءة

 ْٖٖ ............................................. الثاشل: لو ترؾ اٞنواالة نسينا

 َْٗ .................. : قاؿ شيا أبو دمحم: لو شك  بعد الفراغ من الفآنةثالثال

ٌرًؾ لسانوفصل  ُْٗ ..... : كأما العاجز عن قراءة الفآنة فإف كاف ٝنىرس فعليو أف ٪ني

 ِْٗ ................................................... كُب الفصل مسائل:

دىتًواألكذل: إذا تعذ    ِْٗ ....................... ر عليو التعلم لضيق الوقت أك بىبلى

سن بدالن الثانية  ْٔٗ ............................ : إذا أحسن بعض الفآنة كدل ٪ني

 ْٕٗ ............................... : لو قدر على الفآنة ُب أثناء الصبلةالثالثة

أٌب بو أف ال يقصد بو غًن الرابعة
ى
 ْٖٗ ................ البدلية: يشرتط ُب الذكر اٞن

 َُٓ ..................................... فصل: لركن الفآنة سنتاف الحقتاف:

 َُٓ ........................................................ األكذل: التأمٌن

 َْٓ .........................................................: السورةالثانية

 َُٓ ................................................................ فركع:

 َُٓ ....................... النوافل الركاتب كغًنىا، األكؿ: تسن قراءة السورة ُب

 ُُٓ ......... : اٞنسبوؽ بركعتٌن من الرابعية نص على أنو أيٌب فيهما ابلفآنةالثاشل

 ُِٓ ....... : لو قرأ السورة ٍب قرأ الفآنة أجزأتو الفآنة كدل ٓنسب لو السورةالثالث

 ُِٓ .............................................. : لو قرأ الفآنة مرتٌنالرابع
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 ُِٓ ........ : ييستحب لكل قارئ ُب الصبلة من إماـ أك مأمـو أك منفرد اٝنامس

: قاؿ الشيا أبو دمحم: لو ترؾ اإلماـ السورة ُب األكليٌن فإف ٕنك ن اٞنأمـوالسادس
 ..................................................................... ُْٓ 

 ُْٓ ............................... السابع: للقارئ أف ييرتًٌل القراءة كأف يتدبرىا

 ُْٓ ............................... الثامن: إذا قلنا: البسملة ليست من السورة

: القرآف ينقسم إذل فاضل كمفضوؿ-ر٘نو هللا-: قاؿ الشيا ابن عبد السبلـالتاسع
 ..................................................................... ُٖٓ 

 ُٖٓ ................. : سئل عن ٗنع هتليل القرآف كقراءتو كما يقرأ السورةالعاشر

 ُٗٓ ....................................................... القوؿ ُب الركوع

 ِْٓ ................... فرع: تيكره قراءة القرآف ُب الصبلة ُب غًن القياـ، كالركوع

 ِٓٓ ..................................................... القوؿ ُب االعتداؿ

. كُب وت ُب صبلتٌنفصل: ييستحب بعد الرفع من الركوع ُب الركعة األخًنة القن
 ِٗٓ .............................................................. مسائل:

 ِٗٓ ...................................... :األكذل: لو قنت قبل الركوع فوجوه

 ُّٓ ........................ الثانية: ُب تعٌْن ىذه الكلمات ُب القنوت كجهاف:

 ّْٓ .... ن الصبح ثبلثة أقواؿ:الثالثة: ُب مشركعية القنوت ُب غًن الركعة األخًنة م

 ّٓٓ ................................ الرابعة: اٞننفرد ييسن لو القنوت ببل خبلؼ

 ّٕٓ ..................... اٝنامسة: ُب استحباب رفع اليدين ُب القنوت كجهاف:

 ّٗٓ ....................................... القوؿ ُب السجود كاالعتداؿ عنو:

 ّٗٓ ........................... فأما األكؿ: فالواجب كضع اٛنبهة دكف األنف.

 ِْٓ ............ األمر الثاشل: كيفية كضع اٛنبهة، فبل يكفي ُب كضعها اإلمساس

 ْْٓ .................................................. : ىيئة الساجدالثالث

 ْٖٓ .......................................... فصل: اٛنلوس بٌن السجدتٌن

 ِٓٓ ................ فرع: إذا ىول إذل السجود فخر  على كجهو كسجد ايٍعتيد  بو

 ْْٓ..بو.............. ايٍعتيد  فرع: إذا ىول إذل السجود فخر على كجهو كسجد 
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، كىو يشتمل على ثبلثة أركاف: الت شهد، كالقعود فيو، كالصبلة القوؿ ُب التشهد
 ّٓٓ ...................................................... -ملسو هيلع هللا ىلص-على النيب

 ٗٓٓ ........................... فصل: كأما التشهد األخًن، فاٛنلوس لو كاجب

 ِٔٓ .......................................... فرع: تيكره إطالة التشهد األكؿ

 ِٔٓ ............................................... فصل: ُب أكمل التشهد

يسػػػػتحب ُب التشػػػػهد األكؿ كْنػػػػب ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص-فصػػػػل: تقػػػػدـ أف الصػػػػبلة علػػػػى النػػػػيب 
 َٔٓ...................................األخًن..........................

 ٓٔٓ ............................................................. كأما أقلو

سن العربية أف أيٌب برتٗنة التشهد األخًن، كالصبلة على النيب فرع: ليس ٞنن ال ٪ني
 ..................................................................... ْٕٓ 

 ٕٔٓ ...................................................... القوؿ ُب التسليم

 َٖٓ ............... اإلماـ على تسليمة ييسن للمأمـو تسليمتاففركع: إذا اقتصر 

 ُٖٓ ................................................................ خإنة

 ّٖٓ ....................................... صبلتٌنفركع: م، نسي صبلة أك 

تم هبا الباب  ٖٓٓ ........................ : األكؿ: ييستحب لكل مصلٌو فركع ٫ني

 ٖٗٓ .................................... الفرع الثاشل: إذا أراد اإلماـ أف يػىنػٍفىًتلى 

 ٖٗٓ ................. الثالث: ييستحب لئلماـ أف يقـو من مصبله عقب سبلمو

 َٗٓ ................... الرابع: إذا كاف للصبلة سنة بعدىا فعلها ُب البيت أفضل

اٝنامس: ييستحب إذا صلى الفجر أف ٩نلس يذكر هللا تعاذل ح، تطلع الشمس
 ..................................................................... َٓٗ 

 َٗٓ ........................... السادس: قاؿ الركايشل: جرت عادة بعض الناس

 ُٗٓ ........... السابع: ييستحب أف يدخل ُب الصبلة بنشاط كإقباؿ بقلبو عليها

 ُٗٓ ............................ الثامن: ييشرتط لصحة اٞنفركضة العلم بفرضيتها

 ِٗٓ ..................................... التاسع: ُب الركعة األكذل تسعة أركاف

 ّٗٓ ......................................................... فهرس اآلايت
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 ٓٗٓ ...................................................... فهرس األحاديث

 ٕٗٓ ........................................... الغريبة اٞنفسرةفهرس األلفاظ 

 ُُٔ ................................................ فهرس اٞنكاييل كاٞنوازين

 ُِٔ ........................................ الكتب الواردة ُب الكتابفهرس 

 ُّٔ ........................................................ فهرس األعبلـ

 ُٕٔ ........................................................ فهرس األماكن

 ُٖٔ ................................................ فهرس اٞنصادر كاٞنراجع

 

 


